
AM\916800MT.doc PE496.581v03-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

2011/0437(COD)

11.10.2012

EMENDI
237 - 472

Abbozz ta' rapport
Philippe Juvin
(PE492.669v01-00)

L-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni

Proposta għal direttiva
(COM(2011)0897 – C7-0004/2011 – 2011/0437(COD))



PE496.581v03-00 2/178 AM\916800MT.doc

MT

AM_Com_LegReport



AM\916800MT.doc 3/178 PE496.581v03-00

MT

Emenda 237
Peter Simon

Proposta għal direttiva -

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
għal direttiva dwar l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-liġi primarja u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jiffurmaw qafas legali oġġettiv u flessibbli 
għall-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni u jagħmlu proċedura trasparenti u nondiskriminatorja 
obbligatorja. Il-forom differenti ta' konċessjonijiet u strutturi amministrattivi fl-Istati Membri jagħmlu 
proċedura uniformi inadegwata (prinċipju ta' sussidjarjetà) u jirrestrinġu l-marġini għal manuvra 
disponibbli għall-awtoritajiet lokali, li tkabbru b'mod sinifikanti mit-Trattat ta' Lisbona.

Emenda 238
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
-

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni.

Or. de

Emenda 239
Matteo Salvini

Proposta għal direttiva
-
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

La proposta della Commissione Europea non é compatibile con il principio di sussidiarietà, poiché 
essa é relativa ad un settore dove non si rilevano evidenti distorsioni del mercato interno e gli 
obiettivi dell'azione prevista possono essere conseguiti dagli Stati Membri, sia a livello centrale, che 
regionale e locale. Inoltre, quello delle concessioni é un ambito non assimilabile agli altri settori 
economici, e vede la presenza di tradizioni giuridiche e prassi molto differenti tra gli Stati Membri.
Infine, il livello di dettaglio della proposta é tale da rendere molto complessa la sua eventuale 
applicazione.

Emenda 240
Heide Rühle, Emilie Turunen
f'isem il-Grupp Verts/ALE 
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
f'isem il-Grupp GUE/NGL 

Proposta għal direttiva
-

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
tal-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The Commission proposal is useless and does not bring any added-value to the current 
situation. As stated in the Resolution on modernisation of public procurement adopted by a 
wide majority of the European Parliament in October 2011 (A7-0326/2011), any proposal for 
a legal act dealing with service concessions would be justified only with a view to remedying 
distortions in the functioning of the internal market; and since such distortions have not 
hitherto been identified, a legal act on service concessions is unnecessary because it is not 
geared to an identifiable improvement in the functioning of the internal market.
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Emenda 241
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 53(1) l-
Artikolu 62 u l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b'mod partikolari l-Artikolu 14, l-Artikolu 
53(1), l-Artikolu 62 u l-Artikolu 114 
tiegħu, u l-Protokoll 26 tiegħu,

Or. fr

Ġustifikazzjoni

B'kunsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet relatati mas-servizzi ta' interess ġenerali u l-elementi 
speċifiċi tagħhom fid-direttiva.

Emenda 242
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw l-Artikolu 14 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u l-Protokoll 26 tat-Trattat,

Or. fr

Emenda 243
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw l-Artikolu 4(2) tat-
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Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

Or. fr

Emenda 244
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 53(1) l-
Artikolu 62 u l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 14, l-Artikolu 
53(1), l-Artikolu 62 u l-Artikolu 114 kif 
ukoll il-Protokoll 26 tiegħu,

Or. en

Emenda 245
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) In-nuqqas ta' regoli ċari fil-livell tal-
Unjoni li jirregolaw l-għoti ta' kuntratti 
ta' konċessjoni jagħti lok għal inċertezza 
legali u għal ostakoli għall-forniment 
ħieles ta' servizzi u joħloq distorsjoni fil-
funzjonament tas-Suq Intern. Bħala 
riżultat, l-operaturi ekonomiċi, 
partikolarment l-Intrapriżi Żgħar u Medji 
(SMEs), qed ikunu mċaħħda mid-drittijiet 
tagħhom fi ħdan is-Suq Intern u jitilfu 
opportunitajiet importanti ta' negozju, 
filwaqt li l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu ma 
jsibux l-aħjar użu għall-flus pubbliċi 
sabiex iċ-ċittadini Ewropej jibbenefikaw 
minn servizzi ta' kwalità bl-aħjar 

imħassar
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prezzijiet. Qafas legali adegwat għall-
għoti tal-konċessjonijiet jiżgura aċċess 
effettiv u nondiskriminatorju għas-suq 
għall-operaturi ekonomiċi kollha tal-
Unjoni u ċertezza legali, jiffavorixxu l-
investimenti pubbliċi f’infrastrutturi u 
servizzi strateġiċi liċ-ċittadin.

Or. en

Emenda 246
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) In-nuqqas ta' regoli ċari fil-livell tal-
Unjoni li jirregolaw l-għoti ta' kuntratti 
ta' konċessjoni jagħti lok għal inċertezza 
legali u għal ostakoli għall-forniment 
ħieles ta' servizzi u joħloq distorsjoni fil-
funzjonament tas-Suq Intern. Bħala 
riżultat, l-operaturi ekonomiċi, 
partikolarment l-Intrapriżi Żgħar u Medji 
(SMEs), qed ikunu mċaħħda mid-drittijiet 
tagħhom fi ħdan is-Suq Intern u jitilfu 
opportunitajiet importanti ta' negozju, 
filwaqt li l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu ma 
jsibux l-aħjar użu għall-flus pubbliċi 
sabiex iċ-ċittadini Ewropej jibbenefikaw 
minn servizzi ta' kwalità bl-aħjar 
prezzijiet. Qafas legali adegwat għall-
għoti tal-konċessjonijiet jiżgura aċċess 
effettiv u nondiskriminatorju għas-suq 
għall-operaturi ekonomiċi kollha tal-
Unjoni u ċertezza legali, jiffavorixxu l-
investimenti pubbliċi f’infrastrutturi u 
servizzi strateġiċi liċ-ċittadin.

imħassar

Or. de
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Emenda 247
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) In-nuqqas ta' regoli ċari fil-livell tal-
Unjoni li jirregolaw l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni jagħti lok għal inċertezza 
legali u għal ostakoli għall-forniment ħieles 
ta' servizzi u joħloq distorsjoni fil-
funzjonament tas-Suq Intern. Bħala 
riżultat, l-operaturi ekonomiċi, 
partikolarment l-Intrapriżi Żgħar u Medji
(SMEs), qed ikunu mċaħħda mid-drittijiet 
tagħhom fi ħdan is-Suq Intern u jitilfu 
opportunitajiet importanti ta' negozju, 
filwaqt li l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu ma 
jsibux l-aħjar użu għall-flus pubbliċi sabiex 
iċ-ċittadini Ewropej jibbenefikaw minn 
servizzi ta' kwalità bl-aħjar prezzijiet. 
Qafas legali adegwat għall-għoti tal-
konċessjonijiet jiżgura aċċess effettiv u 
nondiskriminatorju għas-suq għall-
operaturi ekonomiċi kollha tal-Unjoni u 
ċertezza legali, jiffavorixxu l-investimenti 
pubbliċi f’infrastrutturi u servizzi strateġiċi 
liċ-ċittadin.

(1) In-nuqqas ta' regoli ċari fil-livell tal-
Unjoni li jirregolaw l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni jagħti lok għal inċertezza 
legali u għal ostakoli għall-forniment ħieles 
ta' servizzi u joħloq distorsjoni fil-
funzjonament tas-Suq Intern. Bħala 
riżultat, l-operaturi ekonomiċi, 
partikolarment l-intrapriżi żgħar u medji
(SMEs), qed ikunu mċaħħda mid-drittijiet 
tagħhom fi ħdan is-Suq Intern u jitilfu 
opportunitajiet importanti ta' negozju, 
filwaqt li l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu ma 
jsibux l-aħjar użu għall-flus pubbliċi sabiex 
iċ-ċittadini Ewropej jibbenefikaw minn 
servizzi ta' kwalità bl-aħjar prezzijiet. 
Qafas legali adegwat għall-għoti tal-
konċessjonijiet jiżgura aċċess effettiv u
nondiskriminatorju għas-suq għall-
operaturi ekonomiċi kollha tal-Unjoni u 
ċertezza legali, jiffavorixxu l-investimenti 
pubbliċi f’infrastrutturi u servizzi strateġiċi 
liċ-ċittadin. Għandu jiġi stabbilit prinċipju 
ġenerali fil-livell Ewropew fejn l-għoti ta' 
konċessjonijiet ikun miftuħ għall-SMEs 
sabiex itejbu l-opportunitajiet tagħhom ta' 
aċċess fis-suq tal-konċessjonijiet.

Or. it

Emenda 248
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) In-nuqqas ta' regoli ċari fil-livell tal- (1) In-nuqqas ta' regoli ċari fil-livell tal-
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Unjoni li jirregolaw l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni jagħti lok għal inċertezza 
legali u għal ostakoli għall-forniment ħieles 
ta' servizzi u joħloq distorsjoni fil-
funzjonament tas-Suq Intern. Bħala 
riżultat, l-operaturi ekonomiċi, 
partikolarment l-Intrapriżi Żgħar u Medji 
(SMEs), qed ikunu mċaħħda mid-drittijiet 
tagħhom fi ħdan is-Suq Intern u jitilfu 
opportunitajiet importanti ta' negozju, 
filwaqt li l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu ma 
jsibux l-aħjar użu għall-flus pubbliċi sabiex 
iċ-ċittadini Ewropej jibbenefikaw minn 
servizzi ta' kwalità bl-aħjar prezzijiet.
Qafas legali adegwat għall-għoti tal-
konċessjonijiet jiżgura aċċess effettiv u 
nondiskriminatorju għas-suq għall-
operaturi ekonomiċi kollha tal-Unjoni u 
ċertezza legali, jiffavorixxu l-investimenti 
pubbliċi f’infrastrutturi u servizzi strateġiċi
liċ-ċittadin.

Unjoni li jirregolaw l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni jagħti lok għal inċertezza 
legali u għal ostakoli għall-forniment ħieles 
ta' servizzi u joħloq distorsjoni fil-
funzjonament tas-Suq Intern. Bħala 
riżultat, l-operaturi ekonomiċi, 
partikolarment l-Intrapriżi Żgħar u Medji 
(SMEs), qed ikunu mċaħħda mid-drittijiet 
tagħhom fi ħdan is-Suq Intern u jitilfu 
opportunitajiet importanti ta' negozju, 
filwaqt li l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu ma 
jsibux l-aħjar użu għall-flus pubbliċi sabiex 
iċ-ċittadini Ewropej jibbenefikaw minn 
servizzi ta' kwalità bl-aħjar prezzijiet.
Qafas legali adegwat għall-għoti tal-
konċessjonijiet jiżgura aċċess effettiv u 
nondiskriminatorju għas-suq għall-
operaturi ekonomiċi kollha tal-Unjoni u 
ċertezza legali, jiffavorixxu l-investimenti 
pubbliċi f’infrastrutturi u servizzi ta' 
interess ekonomiku ġenerali liċ-ċittadin.

Or. fr

Emenda 249
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol 
ewlieni fl-istrateġija Ewropa 2020 bħala 
wieħed mill-istrumenti bbażati fuq is-suq li 
għandu jintuża sabiex jinkiseb tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv filwaqt li 
jiġi żgurat l-aktar użu effiċjenti tal-fondi 
pubbliċi. L-għoti ta’ konċessjonijiet ta' 
xogħlijiet huwa preżentament soġġett għal 
regoli bażiċi tad-Direttiva 2004/18/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' 
Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' proċeduri 
għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet 
pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u 

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol 
ewlieni fl-istrateġija Ewropa 2020 bħala 
wieħed mill-istrumenti bbażati fuq is-suq li 
għandu jintuża sabiex jinkiseb tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv filwaqt li 
jiġi żgurat l-aktar użu effiċjenti tal-fondi 
pubbliċi. L-għoti ta’ konċessjonijiet ta' 
xogħlijiet huwa preżentament soġġett għal 
regoli bażiċi tad-Direttiva 2004/18/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' 
Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' proċeduri 
għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet 
pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u 
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kuntratti għal servizzi pubbliċi, filwaqt li l-
għoti ta’ konċessjonijiet ta' servizzi 
b’interess transkonfinali huwa suġġett 
għall-prinċipji tat-Trattat, u b'mod 
partikolari l-prinċipju tal-moviment ħieles 
tal-prodotti, il-libertà ta’ stabbiliment u l-
libertà li jiġu pprovduti servizzi kif ukoll 
mal-prinċipji li joħorġu minnhom bħat-
trattament ugwali, nondiskriminazzjoni, 
rikonoxximent reċiproku, il-proporzjonalità 
u t-trasparenza. Hemm riskju ta’ 
inċertezza legali relatata ma’ 
interpretazzjonijiet differenti tal-prinċipji 
tat-Trattat mil-leġiżlaturi nazzjonali u ta’ 
differenzi kbar fost il-leġiżlazzjonijiet tal-
Istati Membri differenti. Dan ir-riskju ġie 
kkonfermat mill-ġurisprudenza estensiva 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
iżda li wkoll indirizzatat parzjalment biss 
ċerti aspetti tal-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni. Għaldaqstant, il-
konkretizzazzjoni uniformi tal-prinċipji 
tat-Trattat fl-Istati Membri kollha u t-
tneħħija tad-diskrepanzi fil-fehim 
tagħhom huma meħtieġa fil-livell tal-
Unjoni sabiex jiġu eliminati d-
distorsjonijiet persistenti fis-Suq Intern.

kuntratti għal servizzi pubbliċi, filwaqt li l-
għoti ta’ konċessjonijiet ta' servizzi 
b’interess transkonfinali huwa suġġett 
għall-prinċipji tat-Trattat, u b'mod 
partikolari l-prinċipju tal-moviment ħieles 
tal-prodotti, il-libertà ta’ stabbiliment u l-
libertà li jiġu pprovduti servizzi kif ukoll 
mal-prinċipji li joħorġu minnhom bħat-
trattament ugwali, nondiskriminazzjoni, 
rikonoxximent reċiproku, il-proporzjonalità 
u t-trasparenza.

Or. en

Emenda 250
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol 
ewlieni fl-istrateġija Ewropa 2020 bħala 
wieħed mill-istrumenti bbażati fuq is-suq li 
għandu jintuża sabiex jinkiseb tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv filwaqt li 
jiġi żgurat l-aktar użu effiċjenti tal-fondi 
pubbliċi. L-għoti ta’ konċessjonijiet ta' 

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol 
ewlieni fl-istrateġija Ewropa 2020 bħala 
wieħed mill-istrumenti bbażati fuq is-suq li 
għandu jintuża sabiex jinkiseb tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv filwaqt li 
jiġi żgurat l-aktar użu effiċjenti tal-fondi 
pubbliċi. L-għoti ta’ konċessjonijiet ta' 
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xogħlijiet huwa preżentament soġġett għal 
regoli bażiċi tad-Direttiva 2004/18/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' 
Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' proċeduri 
għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet 
pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u 
kuntratti għal servizzi pubbliċi, filwaqt li l-
għoti ta’ konċessjonijiet ta' servizzi 
b’interess transkonfinali huwa suġġett 
għall-prinċipji tat-Trattat, u b'mod 
partikolari l-prinċipju tal-moviment ħieles 
tal-prodotti, il-libertà ta’ stabbiliment u l-
libertà li jiġu pprovduti servizzi kif ukoll 
mal-prinċipji li joħorġu minnhom bħat-
trattament ugwali, nondiskriminazzjoni, 
rikonoxximent reċiproku, il-proporzjonalità 
u t-trasparenza. Hemm riskju ta’ inċertezza 
legali relatata ma’ interpretazzjonijiet 
differenti tal-prinċipji tat-Trattat mil-
leġiżlaturi nazzjonali u ta’ differenzi kbar 
fost il-leġiżlazzjonijiet tal-Istati Membri 
differenti. Dan ir-riskju ġie kkonfermat 
mill-ġurisprudenza estensiva tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea iżda li wkoll 
indirizzatat parzjalment biss ċerti aspetti 
tal-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni. 
Għaldaqstant, il-konkretizzazzjoni 
uniformi tal-prinċipji tat-Trattat fl-Istati 
Membri kollha u t-tneħħija tad-diskrepanzi 
fil-fehim tagħhom huma meħtieġa fil-livell 
tal-Unjoni sabiex jiġu eliminati d-
distorsjonijiet persistenti fis-Suq Intern.

xogħlijiet huwa preżentament soġġett għal 
regoli bażiċi tad-Direttiva 2004/18/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' 
Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' proċeduri 
għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet 
pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u 
kuntratti għal servizzi pubbliċi, filwaqt li l-
għoti ta’ konċessjonijiet ta' servizzi 
b’interess transkonfinali huwa suġġett 
għall-prinċipji tat-Trattat, u b'mod 
partikolari l-prinċipju tal-moviment ħieles 
tal-prodotti, il-libertà ta’ stabbiliment u l-
libertà li jiġu pprovduti servizzi kif ukoll 
mal-prinċipji li joħorġu minnhom bħat-
trattament ugwali, nondiskriminazzjoni, 
rikonoxximent reċiproku, il-proporzjonalità 
u t-trasparenza. Hemm riskju ta’ inċertezza 
legali relatata ma’ interpretazzjonijiet 
differenti tal-prinċipji tat-Trattat mil-
leġiżlaturi nazzjonali u ta’ differenzi kbar 
fost il-leġiżlazzjonijiet tal-Istati Membri 
differenti. Dan ir-riskju ġie kkonfermat 
mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea iżda li wkoll indirizzat
parzjalment biss ċerti aspetti tal-għoti ta' 
kuntratti ta' konċessjoni. Għaldaqstant, il-
konkretizzazzjoni uniformi tal-prinċipji tat-
Trattat fl-Istati Membri kollha u t-tneħħija 
tad-diskrepanzi fil-fehim tagħhom huma 
meħtieġa fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġu 
eliminati d-distorsjonijiet persistenti fis-
Suq Intern.

Or. en

Emenda 251
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol 
ewlieni fl-istrateġija Ewropa 2020 bħala 
wieħed mill-istrumenti bbażati fuq is-suq li 

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol 
ewlieni fl-istrateġija Ewropa 2020 bħala 
wieħed mill-istrumenti bbażati fuq is-suq li 
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għandu jintuża sabiex jinkiseb tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv filwaqt li 
jiġi żgurat l-aktar użu effiċjenti tal-fondi 
pubbliċi. L-għoti ta’ konċessjonijiet ta' 
xogħlijiet huwa preżentament soġġett għal 
regoli bażiċi tad-Direttiva 2004/18/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' 
Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' proċeduri 
għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet 
pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u 
kuntratti għal servizzi pubbliċi, filwaqt li l-
għoti ta’ konċessjonijiet ta' servizzi 
b’interess transkonfinali huwa suġġett 
għall-prinċipji tat-Trattat, u b'mod 
partikolari l-prinċipju tal-moviment ħieles 
tal-prodotti, il-libertà ta’ stabbiliment u l-
libertà li jiġu pprovduti servizzi kif ukoll 
mal-prinċipji li joħorġu minnhom bħat-
trattament ugwali, nondiskriminazzjoni, 
rikonoxximent reċiproku, il-proporzjonalità 
u t-trasparenza. Hemm riskju ta’ 
inċertezza legali relatata ma’ 
interpretazzjonijiet differenti tal-prinċipji 
tat-Trattat mil-leġiżlaturi nazzjonali u ta’ 
differenzi kbar fost il-leġiżlazzjonijiet tal-
Istati Membri differenti. Dan ir-riskju ġie 
kkonfermat mill-ġurisprudenza estensiva 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
iżda li wkoll indirizzatat parzjalment biss 
ċerti aspetti tal-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni. Għaldaqstant, il-
konkretizzazzjoni uniformi tal-prinċipji 
tat-Trattat fl-Istati Membri kollha u t-
tneħħija tad-diskrepanzi fil-fehim 
tagħhom huma meħtieġa fil-livell tal-
Unjoni sabiex jiġu eliminati d-
distorsjonijiet persistenti fis-Suq Intern.

għandu jintuża sabiex jinkiseb tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv filwaqt li 
jiġi żgurat l-aktar użu effiċjenti tal-fondi 
pubbliċi. L-għoti ta’ konċessjonijiet ta' 
xogħlijiet huwa preżentament soġġett għal 
regoli bażiċi tad-Direttiva 2004/18/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' 
Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' proċeduri 
għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet 
pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u 
kuntratti għal servizzi pubbliċi, filwaqt li l-
għoti ta’ konċessjonijiet ta' servizzi 
b’interess transkonfinali huwa suġġett 
għall-prinċipji tat-Trattat, u b'mod 
partikolari l-prinċipju tal-moviment ħieles 
tal-prodotti, il-libertà ta’ stabbiliment u l-
libertà li jiġu pprovduti servizzi kif ukoll 
mal-prinċipji li joħorġu minnhom bħat-
trattament ugwali, nondiskriminazzjoni, 
rikonoxximent reċiproku, il-proporzjonalità 
u t-trasparenza.

Or. en

Emenda 252
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Din id-Direttiva bl-ebda mod ma 
għandha taffettwa l-libertà tal-Istati 
Membri jew l-awtoritajiet pubbliċi li 
jiddeċiedu dwar il-forniment dirett ta' 
xogħlijiet jew servizzi lil entitajiet pubbliċi 
jew dwar l-esternalizzazzjoni ta' tali 
forniment lil partijiet terzi. L-Istati Membri 
jew l-awtoritajiet pubbliċi għandhom 
jibqgħu ħielsa li jiddefinixxu l-
karatteristiċi tas-servizzi li għandhom jiġu 
pprovduti, inkluż kwalunkwe 
kondizzjonijiet rigward il-kwalità jew il-
prezz tas-servizzi, sabiex isegwu l-għanijiet 
tal-politika pubblika tagħhom

(3) Din id-Direttiva tirrikonoxxi u terġa' 
tafferma d-dritt tal-Istati Membri li 
jiddeterminaw il-mod tal-organizzazzjoni 
li huma jqisu bħala l-aktar xieraq għat-
twettiq tax-xogħlijiet u l-forniment tas-
servizzi li jkunu responsabbli għalihom. 
Din id-Direttiva bl-ebda mod ma għandha 
taffettwa l-libertà tal-Istati Membri jew l-
awtoritajiet pubbliċi li jwettqu xogħlijiet 
jew jipprovdu servizzi lil entitajiet pubbliċi 
jew jesternaw tali forniment billi 
jiddelegawh lil partijiet terzi. L-Istati 
Membri u l-awtoritajiet pubbliċi għandhom 
iżommu d-dritt li jiddefinixxu u 
jispeċifikaw il-karatteristiċi tas-servizzi li 
għandhom jiġu pprovduti, inkluż 
kwalunkwe kondizzjonijiet rigward il-
kwalità jew il-prezz tas-servizzi, sabiex 
isegwu l-għanijiet tal-politika pubblika 
tagħhom

Or. en

Emenda 253
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Din id-Direttiva bl-ebda mod ma 
għandha taffettwa l-libertà tal-Istati 
Membri jew l-awtoritajiet pubbliċi li 
jiddeċiedu dwar il-forniment dirett ta' 
xogħlijiet jew servizzi lil entitajiet pubbliċi 
jew dwar l-esternalizzazzjoni ta' tali 
forniment lil partijiet terzi. L-Istati Membri 
jew l-awtoritajiet pubbliċi għandhom 
jibqgħu ħielsa li jiddefinixxu l-
karatteristiċi tas-servizzi li għandhom jiġu 
pprovduti, inkluż kwalunkwe 
kondizzjonijiet rigward il-kwalità jew il-

(3) Skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà 
minqux fil-liġi tal-Unjoni, din id-Direttiva 
bl-ebda mod ma taffettwa l-libertà tal-Istati 
Membri jew l-awtoritajiet pubbliċi li 
jiddeċiedu dwar il-forniment dirett ta' 
xogħlijiet jew servizzi lil entitajiet pubbliċi 
jew dwar l-esternalizzazzjoni ta' tali 
forniment lil partijiet terzi. Dan japplika 
wkoll b'mod partikolari għas-servizzi ta' 
interess ġenerali u s-servizzi ta' interess 
ekonomiku ġenerali skont it-tifsira tal-
Artikolu 14 tat-TFUE u l-Artikolu 2 tal-
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prezz tas-servizzi, sabiex isegwu l-għanijiet 
tal-politika pubblika tagħhom

Protokoll (Nru 26) dwar is-servizzi ta' 
interess ġenerali. Id-dritt tal-Istati Membri 
jew l-awtoritajiet pubbliċi li jiddefinixxu l-
karatteristiċi tas-servizzi li għandhom jiġu 
pprovduti u li jindikaw id-dettalji, inkluż 
kwalunkwe kondizzjonijiet rigward il-
kwalità jew il-prezz tas-servizzi, sabiex 
isegwu l-għanijiet tal-politika pubblika 
tagħhom, huwa garantit.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi sottolinjat li d-direttiva ma tinterferixxix mal-prinċipju tal-libertà amministrattiva 
għall-awtoritajiet pubbliċi u ma tistabbilixxix regoli għall-Istati Membri jew l-awtoritajiet 
tagħhom dwar jekk servizz għandux jiġi pprovdut mill-istat jew minn fornituri esterni. Huwa 
wkoll enfasizzat li dan il-prinċipju japplika partikolarment għal oqsma sensittivi dwar il-
forniment ta' servizzi ta' interess ġenerali jew ta' interess ekonomiku ġenerali.

Emenda 254
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Din id-Direttiva bl-ebda mod ma 
għandha taffettwa l-libertà tal-Istati 
Membri jew l-awtoritajiet pubbliċi li 
jiddeċiedu dwar il-forniment dirett ta'
xogħlijiet jew servizzi lil entitajiet pubbliċi 
jew dwar l-esternalizzazzjoni ta' tali 
forniment lil partijiet terzi. L-Istati Membri 
jew l-awtoritajiet pubbliċi għandhom
jibqgħu ħielsa li jiddefinixxu l-
karatteristiċi tas-servizzi li għandhom jiġu 
pprovduti, inkluż kwalunkwe 
kondizzjonijiet rigward il-kwalità jew il-
prezz tas-servizzi, sabiex isegwu l-għanijiet 
tal-politika pubblika tagħhom

(3) Din id-Direttiva tirrikonoxxi u terġa' 
tafferma d-dritt tal-Istati Membri u l-
awtoritajiet pubbliċi li jiddeċiedu l-mod 
tal-amministrazzjoni li huma jqisu bħala 
l-aktar xieraq għat-twettiq tax-xogħlijiet u 
l-forniment tas-servizzi li jkunu 
responsabbli għalihom. Din id-Direttiva 
bl-ebda mod ma għandha taffettwa l-libertà 
tal-Istati Membri u l-awtoritajiet pubbliċi li 
jwettqu xogħlijiet u jipprovdu servizzi 
direttament lil entitajiet pubbliċi jew
jesternaw tali forniment billi jiddelegawh
lil partijiet terzi. L-Istati Membri jew l-
awtoritajiet pubbliċi għandhom iżommu d-
dritt li jiddefinixxu u jispeċifikaw il-
karatteristiċi tas-servizzi li għandhom jiġu 
pprovduti, inkluż kwalunkwe 
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kondizzjonijiet rigward il-kwalità jew il-
prezz tas-servizzi kif ukoll dwar 
kondizzjonijiet ta' xogħol li taħthom jiġu 
pprovduti s-servizzi, sabiex isegwu l-
għanijiet tal-politika pubblika tagħhom

Or. en

Emenda 255
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Din id-Direttiva bl-ebda mod ma 
għandha taffettwa l-libertà tal-Istati 
Membri jew l-awtoritajiet pubbliċi li 
jiddeċiedu dwar il-forniment dirett ta' 
xogħlijiet jew servizzi lil entitajiet pubbliċi 
jew dwar l-esternalizzazzjoni ta' tali 
forniment lil partijiet terzi. L-Istati Membri 
jew l-awtoritajiet pubbliċi għandhom 
jibqgħu ħielsa li jiddefinixxu l-karatteristiċi 
tas-servizzi li għandhom jiġu pprovduti, 
inkluż kwalunkwe kondizzjonijiet rigward 
il-kwalità jew il-prezz tas-servizzi, sabiex 
isegwu l-għanijiet tal-politika pubblika 
tagħhom

(3) Skont l-Artikolu 4 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea, id-Direttiva tirrispetta l-
identitajiet nazzjonali, inerenti fl-istrutturi 
fundamentali tagħhom, politiċi u 
kostituzzjonali, inkluż l-awtogovernanza 
lokali u reġjonali. Skont l-Artikolu 14 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea u l-Protokoll 26 dwar is-Servizzi 
ta' Interess Ġenerali, din id-Direttiva bl-
ebda mod ma taffettwa l-libertà tal-Istati 
Membri jew l-awtoritajiet pubbliċi li 
jiddeċiedu dwar il-forniment dirett ta' 
xogħlijiet jew servizzi lil entitajiet pubbliċi 
jew dwar l-esternalizzazzjoni ta' tali 
forniment lil partijiet terzi. L-Istati Membri 
jew l-awtoritajiet pubbliċi, inkluż ukoll l-
awtoritajiet ta' taħt l-istat għandhom 
jibqgħu ħielsa li jiddefinixxu l-karatteristiċi 
tas-servizzi li għandhom jiġu pprovduti, 
inkluż kwalunkwe kondizzjonijiet rigward 
il-kwalità jew il-prezz tas-servizzi, sabiex 
isegwu l-għanijiet tal-politika pubblika 
tagħhom

Or. en

Emenda 256
Pier Antonio Panzeri
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Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Din id-Direttiva ma taffettwax il-
libertà tal-awtoritajiet pubbliċi li 
jiddefinixxu, f'livell nazzjonali l-kamp ta' 
applikazzjoni tas-servizzi ta' interess 
ekonomiku ġenerali u l-karatteristiċi tas-
servizzi li għandhom jiġu pprovduti, 
inkluż kull kondizzjoni dwar il-kwalità 
tas-servizz, sabiex jiġu segwiti l-objettivi 
tal-politika pubblika tagħhom. Din id-
Direttiva ma tittrattax il-finanzjament tas-
servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali 
jew is-sistemi ta’ għajnuna mogħtija mill-
Istati Membri, b’mod partikolari fil-
qasam soċjali, skont ir-regoli tal-
Komunità dwar il-kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 257
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Din id-Direttiva ma taffettwax it-
termini u l-kondizzjonijiet tal-impjieg, 
inklużi perjodi ta’ xogħol massimi u 
perjodi ta’ serħan minimi, il-minimu tal-
vaganzi annwali mħallsin, ir-rata minima 
ta’ ħlas kif ukoll saħħa, sigurtà u iġjene 
fil-post tax-xogħol, li l-Istati Membri 
japplikaw f’konformità mal-liġi tal-
Unjoni, lanqas ma taffettwa r-
relazzjonijiet bejn l-imsieħba soċjali, 
inklużi d-drittijiet biex tinnegozja jew 
tikkonkludi ftehim kollettivi, id-dritt li 
tistrajkja u li tieħu azzjonijiet industrijali 
skont il-liġi u l-prattika nazzjonali li 
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jirrispettaw il-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 258
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Premessa 3c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-
awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti għandhom jibbażaw l-għoti ta' 
konċessjonijiet, fost l-oħrajn, fuq il-
kriterju tal-offerta l-aktar vantaġġuża 
ekonomikament. Dan il-kriterju jista' 
jirreferi, apparti l-prezz jew l-ispejjeż, għal 
kwalità, inklużi l-mertu tekniku, il-
karatteristiċi estetiċi u funzjonali, l-
aċċessibbiltà, id-disinn għall-utenti 
kollha, il-karatteristiċi ambjentali, soċjali 
u l-karattru innovattiv. Jista' wkoll 
jirreferi għas-servizzi ta' wara l-bejgħ u l-
assistenza teknika, id-data tal-konsenja, 
il-perjodu tal-konsenja jew il-perjodu tat-
tlestija, l-organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-
esperjenza tal-persunal assenjat li jwettaq 
il-konċessjoni kkonċernata kif ukoll il-
proċess speċifiku ta' produzzjoni jew il-
provvediment tax-xogħlijiet, provvisti jew 
servizzi mitluba sal-punt li ma 
jiddiskriminax bejn l-operaturi 
ekonomiċi.

Or. en

Emenda 259
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Għal konċessjonijiet 'il fuq minn ċertu 
valur, huwa xieraq li tiġi prevista 
koordinazzjoni minima ta’ proċeduri 
nazzjonali għall-għoti ta’ dawn il-
kuntratti abbażi tal-prinċipji tat-Trattat 
sabiex jiġi ggarantit il-ftuħ tal-
konċessjonijiet għall-kompetizzjoni u 
ċertezza legali adekwata. Dawk il-
disposizzjonijiet ta' kordinazzjoni ma 
għandhomx imorru lil hinn minn dak li 
hu meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet 
imsemmija hawn fuq. Madankollu, l-Istati 
Membri għandhom ikun permessi 
jikkompletaw u jiżviluppaw aktar dawn id-
dispożizzjonijiet jekk jidhrilhom li huwa 
xieraq, l-aktar biex tiġi żġurata l-
konformità mal-prinċipji t'hawn fuq.

imħassar

Or. en

Emenda 260
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għandhom jiddaħħlu wkoll ċerti 
dispożizzjonijiet għal koordinazzjoni tal-
għoti ta’ konċessjonijiet ta’ xogħlijiet u 
ta’ servizzi fis-setturi tal-ilma, l-enerġija, 
it-trasport u s-servizzi postali peress li l-
awtoritajiet nazzjonali jistgħu 
jinfluwenzaw l-imġiba ta’ entitajiet li 
joperaw f’dawn is-setturi u 
b’kunsiderazzjoni tan-natura magħluqa 
tas-swieq li joperaw fihom, minħabba l-
eżistenza ta’ drittijiet speċjali jew esklużivi 
mogħtija mill-Istati Membri rigward il-
forniment, il-provvista jew l-operat ta’ 
netwerks għall-forniment tas-servizzi 
konċernati.

imħassar
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Or. de

Emenda 261
Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għandhom jiddaħħlu wkoll ċerti 
dispożizzjonijiet għal koordinazzjoni tal-
għoti ta’ konċessjonijiet ta’ xogħlijiet u 
ta’ servizzi fis-setturi tal-ilma, l-enerġija, 
it-trasport u s-servizzi postali peress li l-
awtoritajiet nazzjonali jistgħu 
jinfluwenzaw l-imġiba ta’ entitajiet li 
joperaw f’dawn is-setturi u 
b’kunsiderazzjoni tan-natura magħluqa 
tas-swieq li joperaw fihom, minħabba l-
eżistenza ta’ drittijiet speċjali jew esklużivi 
mogħtija mill-Istati Membri rigward il-
forniment, il-provvista jew l-operat ta’ 
netwerks għall-forniment tas-servizzi 
konċernati.

imħassar

Or. de

Emenda 262
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għandhom jiddaħħlu wkoll ċerti 
dispożizzjonijiet għal koordinazzjoni tal-
għoti ta’ konċessjonijiet ta’ xogħlijiet u 
ta’ servizzi fis-setturi tal-ilma, l-enerġija, 
it-trasport u s-servizzi postali peress li l-
awtoritajiet nazzjonali jistgħu 
jinfluwenzaw l-imġiba ta’ entitajiet li 
joperaw f’dawn is-setturi u 

imħassar
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b’kunsiderazzjoni tan-natura magħluqa 
tas-swieq li joperaw fihom, minħabba l-
eżistenza ta’ drittijiet speċjali jew esklużivi 
mogħtija mill-Istati Membri rigward il-
forniment, il-provvista jew l-operat ta’ 
netwerks għall-forniment tas-servizzi 
konċernati.

Or. en

Emenda 263
Werner Kuhn

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għandhom jiddaħħlu wkoll ċerti 
dispożizzjonijiet għal koordinazzjoni tal-
għoti ta’ konċessjonijiet ta’ xogħlijiet u 
ta’ servizzi fis-setturi tal-ilma, l-enerġija, 
it-trasport u s-servizzi postali peress li l-
awtoritajiet nazzjonali jistgħu 
jinfluwenzaw l-imġiba ta’ entitajiet li 
joperaw f’dawn is-setturi u 
b’kunsiderazzjoni tan-natura magħluqa 
tas-swieq li joperaw fihom, minħabba l-
eżistenza ta’ drittijiet speċjali jew esklużivi 
mogħtija mill-Istati Membri rigward il-
forniment, il-provvista jew l-operat ta’ 
netwerks għall-forniment tas-servizzi
konċernati.

imħassar

Or. de

Emenda 264
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għandhom jiddaħħlu wkoll ċerti 
dispożizzjonijiet għal koordinazzjoni tal-
għoti ta’ konċessjonijiet ta’ xogħlijiet u 
ta’ servizzi fis-setturi tal-ilma, l-enerġija, 
it-trasport u s-servizzi postali peress li l-
awtoritajiet nazzjonali jistgħu 
jinfluwenzaw l-imġiba ta’ entitajiet li 
joperaw f’dawn is-setturi u 
b’kunsiderazzjoni tan-natura magħluqa 
tas-swieq li joperaw fihom, minħabba l-
eżistenza ta’ drittijiet speċjali jew esklużivi 
mogħtija mill-Istati Membri rigward il-
forniment, il-provvista jew l-operat ta’ 
netwerks għall-forniment tas-servizzi 
konċernati.

(5) Skont ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew tal-14.01.2004, l-10.03.2004 u l-
31.05.2006, is-settur tal-ilma m'għandux 
jiġi liberalizzat iżda modernizzat. 
Għalhekk, is-settur tal-ilma m' għandux 
jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-
Direttiva. 

Or. en

Emenda 265
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għandhom jiddaħħlu wkoll ċerti 
dispożizzjonijiet għal koordinazzjoni tal-
għoti ta’ konċessjonijiet ta’ xogħlijiet u ta’ 
servizzi fis-setturi tal-ilma, l-enerġija, it-
trasport u s-servizzi postali peress li l-
awtoritajiet nazzjonali jistgħu 
jinfluwenzaw l-imġiba ta’ entitajiet li 
joperaw f’dawn is-setturi u 
b’kunsiderazzjoni tan-natura magħluqa tas-
swieq li joperaw fihom, minħabba l-
eżistenza ta’ drittijiet speċjali jew esklużivi 
mogħtija mill-Istati Membri rigward il-
forniment, il-provvista jew l-operat ta’ 
netwerks għall-forniment tas-servizzi 
konċernati.

(5) Għandhom jiddaħħlu wkoll ċerti 
dispożizzjonijiet għal koordinazzjoni tal-
għoti ta’ konċessjonijiet ta’ xogħlijiet u ta’ 
servizzi fis-setturi tal-enerġija, it-trasport u 
s-servizzi postali peress li l-awtoritajiet 
nazzjonali jistgħu jinfluwenzaw l-imġiba 
ta’ entitajiet li joperaw f’dawn is-setturi u 
b’kunsiderazzjoni tan-natura magħluqa tas-
swieq li joperaw fihom, minħabba l-
eżistenza ta’ drittijiet speċjali jew esklużivi 
mogħtija mill-Istati Membri rigward il-
forniment, il-provvista jew l-operat ta’ 
netwerks għall-forniment tas-servizzi 
konċernati.

Or. de
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Emenda 266
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għandhom jiddaħħlu wkoll ċerti
dispożizzjonijiet għal koordinazzjoni tal-
għoti ta’ konċessjonijiet ta’ xogħlijiet u ta’ 
servizzi fis-setturi tal-ilma, l-enerġija, it-
trasport u s-servizzi postali peress li l-
awtoritajiet nazzjonali jistgħu 
jinfluwenzaw l-imġiba ta’ entitajiet li 
joperaw f’dawn is-setturi u 
b’kunsiderazzjoni tan-natura magħluqa 
tas-swieq li joperaw fihom, minħabba l-
eżistenza ta’ drittijiet speċjali jew esklużivi 
mogħtija mill-Istati Membri rigward il-
forniment, il-provvista jew l-operat ta’ 
netwerks għall-forniment tas-servizzi 
konċernati.

(5) Jeħtieġ ukoll li jiddaħħlu 
dispożizzjonijiet speċifiċi għall-għoti ta' 
konċessjonijiet għas-servizzi ta' interess 
ekonomiku ġenerali, fejn l-objettivi u l-
kompiti partikolari huma stabbiliti mill-
awtoritajiet nazzjonali, li għandhom il-
libertà kollha li jagħżlu l-maniġment 
tagħhom u li jistgħu jagħtu drittijiet 
speċjali jew esklużivi rigward il-forniment, 
il-provvista jew l-operat ta’ netwerks għall-
forniment tas-servizzi konċernati.

Or. fr

Emenda 267
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Skont ir-riżoluzzjonijiet tal-
Parlament Ewropew tal-
14 ta' Jannar 2004, l-10 ta'Marzu 2004 u 
l-31 ta' Mejju 2006, is-settur tal-ima 
m'għandux jiġi liberalizzat iżda għandu 
jiġi modernizzat.  Għalhekk għandhu jiġi 
eskluż mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ix-xewqat tal-Parlament Ewropew fir-rigward tas-settur tal-ilma jistgħu jiġu aċċertati mir-
riżoluzzjonijiet tiegħu tal-14.01.04, l-10.03.04 u l-31.05.06. B'hekk il-Parlament Ewropew ma 
jixtieqx li s-settur tal-ilma jiġi liberalizzat (pereżempju bħal fis-settur tal-enerġija, it-
telekomunikazzjonijiet u tal-posta) iżda minflok jappoġġa l-modernizzazzjoni tas-settur tal-
ilma, bi prinċipji ekonomiċi flimkien ma' standards ta' kwalità u ambjentali u l-effiċjenza 
meħtieġa.

Emenda 268
Werner Kuhn

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Skont ir-riżoluzzjonijiet tal-
Parlament Ewropew tal-
14 ta' Jannar 2004, l-10 ta'Marzu 2004 u 
l-31 ta' Mejju 2006, is-settur tal-ilma 
m'għandux jiġi liberalizzat iżda għandu 
jiġi modernizzat.  Għalhekk għandhu jiġi 
eskluż mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva.

Or. de

Emenda 269
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
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servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definit mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzi li 
bihom l-Istat jew awtorità pubblika 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta' attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. L-istess japplika għal ċerti 
ftehimiet li jkollhom bħala għan tagħhom 
id-dritt li operatur ekonomiku jisfrutta ċerti 
dominji jew riżorsi pubbliċi, bħal kuntratti 
ta' kiri ta' art fejn l-Istat jew l-awtorità jew 
l-entità kontraenti tistabbilixxi biss 
kondizzjonijiet ġenerali għall-użu tagħhom 
mingħajr ma jakkwistaw xogħlijiet jew 
servizzi speċifiċi.

servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definiti mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzji li 
bihom l-Istat jew awtorità pubblika 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta' attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. L-istess japplika għal ċerti 
ftehimiet li jkollhom bħala għan tagħhom 
id-dritt li operatur ekonomiku jisfrutta ċerti 
dominji jew riżorsi pubbliċi, bħal kuntratti 
ta’ kiri ta’ art, partikolarment fil-qasam 
tal-portijiet marittimi jew interni, fejn l-
Istat jew l-awtorità jew l-entità kontraenti 
tistabbilixxi biss kondizzjonijiet ġenerali 
għall-użu tagħhom mingħajr ma 
jakkwistaw xogħlijiet jew servizzi 
speċifiċi.

Or. de

Emenda 270
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definit mill-awtorità 

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definiti mill-awtorità 
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jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzi li 
bihom l-Istat jew awtorità pubblika 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta' attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. L-istess japplika għal ċerti 
ftehimiet li jkollhom bħala għan tagħhom 
id-dritt li operatur ekonomiku jisfrutta ċerti 
dominji jew riżorsi pubbliċi, bħal kuntratti 
ta' kiri ta' art fejn l-Istat jew l-awtorità jew 
l-entità kontraenti tistabbilixxi biss 
kondizzjonijiet ġenerali għall-użu tagħhom 
mingħajr ma jakkwistaw xogħlijiet jew 
servizzi speċifiċi.

jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzji, jew 
rekwiżiti ta' approvazzjoni għall-
forniment ta' servizzi soċjali, li bihom l-
Istat jew awtorità pubblika tistabbilixxi l-
kondizzjonijiet għall-eżerċizzju ta’ attività 
ekonomika, m'għandhomx jikkwalifikaw 
bħala konċessjonijiet. L-istess japplika għal 
ċerti ftehimiet li jkollhom bħala għan 
tagħhom id-dritt li operatur ekonomiku 
jisfrutta ċerti dominji jew riżorsi pubbliċi, 
bħal kuntratti ta' kiri ta' art fejn l-Istat jew 
l-awtorità jew l-entità kontraenti 
tistabbilixxi biss kondizzjonijiet ġenerali 
għall-użu tagħhom mingħajr ma 
jakkwistaw xogħlijiet jew servizzi 
speċifiċi.

Or. de

Emenda 271
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definit mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzi li 
bihom l-Istat jew awtorità pubblika 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definiti mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzji
maħruġa għall-perjodi limitati, li bihom l-
Istat jew awtorità pubblika tistabbilixxi l-
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eżerċizzju ta' attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. L-istess japplika għal ċerti 
ftehimiet li jkollhom bħala għan tagħhom 
id-dritt li operatur ekonomiku jisfrutta ċerti 
dominji jew riżorsi pubbliċi, bħal kuntratti 
ta' kiri ta' art fejn l-Istat jew l-awtorità jew 
l-entità kontraenti tistabbilixxi biss 
kondizzjonijiet ġenerali għall-użu tagħhom 
mingħajr ma jakkwistaw xogħlijiet jew 
servizzi speċifiċi.

kondizzjonijiet għall-eżerċizzju ta’ attività
ekonomika, m'għandhomx jikkwalifikaw 
bħala konċessjonijiet. L-istess japplika għal 
ċerti ftehimiet li jkollhom bħala għan 
tagħhom id-dritt li operatur ekonomiku 
jisfrutta ċerti dominji jew riżorsi pubbliċi, 
bħal kuntratti ta' kiri ta' art fejn l-Istat jew
l-awtorità jew l-entità kontraenti 
tistabbilixxi biss kondizzjonijiet ġenerali 
għall-użu tagħhom mingħajr ma 
jakkwistaw xogħlijiet jew servizzi 
speċifiċi.

Or. it

Emenda 272
Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definit mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzi li 
bihom l-Istat jew awtorità pubblika 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta' attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. L-istess japplika għal ċerti 
ftehimiet li jkollhom bħala għan tagħhom 
id-dritt li operatur ekonomiku jisfrutta ċerti 
dominji jew riżorsi pubbliċi, bħal kuntratti 

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definiti mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzji li 
bihom l-Istat jew awtorità pubblika 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta' attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. L-istess japplika għal ċerti 
ftehimiet li jkollhom bħala għan tagħhom 
id-dritt li operatur ekonomiku jisfrutta ċerti 
dominji jew riżorsi pubbliċi, bħal kuntratti 
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ta' kiri ta' art fejn l-Istat jew l-awtorità jew 
l-entità kontraenti tistabbilixxi biss 
kondizzjonijiet ġenerali għall-użu tagħhom 
mingħajr ma jakkwistaw xogħlijiet jew 
servizzi speċifiċi.

ta’ kiri fejn l-Istat jew l-awtorità jew l-
entità kontraenti tistabbilixxi biss 
kondizzjonijiet ġenerali għall-użu tagħhom 
mingħajr ma jakkwistaw xogħlijiet jew 
servizzi speċifiċi. Il-kondizzjonijiet 
ġenerali li jinsabu kemm fil-kuntratti tal-
kiri kif ukoll fil-kuntratti tal-kiri tal-art 
huma regoli li jikkonċernaw it-
trasferiment tal-proprjetà lill-kerrej, l-użu 
tagħha (pereżempju deskrizzjoni tal-
proprjetà mikrija, dispożizzjonijiet dwar l-
użi permessi tal-proprjetà mikrija, 
dispożizzjonijiet dwar l-użu ottimali tal-
proprjetà mikrija, bħal pereżempju l-
indikaturi ta' prestazzjoni u l-istandards 
ambjentali), l-obbligi rispettivi tas-sid u 
tal-kerrej fir-rigward tal-manutenzjoni 
tal-proprjetà mikrija, il-kera u spejjeż 
oħra mħallsa mill-kerrej (inklużi l-
penali).

Or. de

Emenda 273
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-
akkwist ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definit mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzi li 

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju li permezz tagħhom 
awtorità kontraenti jew entità waħda jew 
aktar (minn hawn 'il quddiem imsejħa 
"min jagħti l-konċessjonijiet") jagħtu, t-
twettiq tax-xogħlijiet jew il-ġestjoni tas-
servizzi li jkunu responsabbli għalihom, 
lil operatur ekonomiku wieħed jew aktar, 
u fejn il-konsiderazzjoni għal din id-
delega tikkonsisti jew fid-dritt li jiġu 
eżegwiti u ġġestjonati x-xogħlijiet jew jiġu 
pprovduti s-servizzi li huma s-suġġett tal-
kuntratt, jew f'dak id-dritt flimkien mal-
pagament. L-eżekuzzjoni ta’ dawn ix-
xogħlijiet jew servizzi għandha tkun



PE496.581v03-00 28/178 AM\916800MT.doc

MT

bihom l-Istat jew awtorità pubblika 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta' attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. L-istess japplika għal ċerti 
ftehimiet li jkollhom bħala għan tagħhom 
id-dritt li operatur ekonomiku jisfrutta 
ċerti dominji jew riżorsi pubbliċi, bħal 
kuntratti ta' kiri ta' art fejn l-Istat jew l-
awtorità jew l-entità kontraenti tistabbilixxi 
biss kondizzjonijiet ġenerali għall-użu 
tagħhom mingħajr ma jakkwistaw 
xogħlijiet jew servizzi speċifiċi.

soġġetta għal obbligi vinkolanti speċifiċi 
definiti minn min jagħti l-konċessjonijiet
li huma legalment infurzabbli. B’kuntrast, 
ċerti atti mill-Istat bħal awtorizzazzjonijiet, 
permessi jew liċenzji li bihom l-Istat jew 
awtorità pubblika tistabbilixxi l-
kondizzjonijiet għall-eżerċizzju ta’ attività 
ekonomika, m'għandhomx jitqiesu bħala 
konċessjonijiet. L-istess japplika għal ċerti 
ftehimiet li jkollhom bħala għan tagħhom 
l-intitolament li joffru servizzi soċjali jew
id-dritt li jikkonkludu ftehimiet li permezz 
tagħhom l-Istat jew l-awtorità kontraenti 
jew l-entità tagħti lill-operatur ekonomiku 
id-dritt li jisfrutta ċerti dominji jew riżorsi 
pubbliċi, bħal kuntratti ta' lokazzjoni jew
kiri fuq biċċa ta' art waħda, 
partikolarment fil-qasam tas-settur tal-
port marittimu jew intern, jew fid-drittijiet 
tal-passaġġ, u li bħala regola tistabbilixxi 
biss kondizzjonijiet ġenerali għall-użu 
tagħhom mingħajr ma jdawru lill-awtorità 
pubblika f'riċevitur ta' xogħlijiet jew 
servizzi speċifiċi pprovduti mill-imsieħeb 
kontraenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Emenda 274
Herbert Dorfmann

Proposta għal direttiva
Premessa 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definit mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzi li 
bihom l-Istat jew awtorità pubblika 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta' attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. L-istess japplika għal ċerti 
ftehimiet li jkollhom bħala għan tagħhom 
id-dritt li operatur ekonomiku jisfrutta ċerti 
dominji jew riżorsi pubbliċi, bħal kuntratti 
ta' kiri ta' art fejn l-Istat jew l-awtorità jew 
l-entità kontraenti tistabbilixxi biss 
kondizzjonijiet ġenerali għall-użu tagħhom 
mingħajr ma jakkwistaw xogħlijiet jew 
servizzi speċifiċi.

(6) Konċessjonijiet għall-iskopijiet ta' din 
id-Direttiva huma kuntratti għal interess 
pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment,
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definiti mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, anke jekk jissejħu 
"konċessjonijiet" f'ċerti Stati Membri,
ċerti atti mill-Istat bħal kwalifikazzjonijiet,
awtorizzazzjonijiet jew liċenzji li bihom l-
Istat jew awtorità pubblika tistabbilixxi l-
kondizzjonijiet għall-eżerċizzju ta' attività 
ekonomika jew tippermetti lill-operatur 
ekonomiku jwettaq xogħlijiet jew jeżerċita 
attivitajiet ekonomiċi, inklużi attivitajiet 
fil-forma ta' servizzi, m'għandhomx jiġu 
kkunsidrati bħala konċessjonijiet skont it-
tifsira ta' din id-Direttiva. L-istess japplika 
għal ċerti ftehimiet li jkollhom bħala għan 
tagħhom id-dritt li operatur ekonomiku 
jisfrutta ċerti dominji jew riżorsi pubbliċi, 
bħal kuntratti ta' kiri ta' art fejn l-Istat jew 
l-awtorità jew l-entità kontraenti 
tistabbilixxi biss kondizzjonijiet ġenerali 
għall-użu tagħhom mingħajr ma 
jakkwistaw xogħlijiet jew servizzi 
speċifiċi.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba biex tneħħi l-konfużjoni kollha possibbli dwar il-fatt li d-direttiva, 
minflok tapplika l-atti amministrattivi jew miżuri ta' kwalunkwe tip, sakemm jissejħu 
konċessjonijiet, tirrilata biss mal-istrument legali speċifiku tal-kuntratti ta' konċessjonijiet. 
Għalhekk għandu jkun iċċarat li anke jekk il-liġi domestika ta' Stat Membru tista' tirreferi 
f'dawn il-każijiet għall-miżuri ta' konċessjoni, il-miżuri kkonċernati jaqgħu barra l-kamp ta' 
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applikazzjoni tal-proposta għal direttiva.

Emenda 275
Wim van de Camp

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definit mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzi li 
bihom l-Istat jew awtorità pubblika 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta' attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. L-istess japplika għal ċerti
ftehimiet li jkollhom bħala għan tagħhom 
id-dritt li operatur ekonomiku jisfrutta ċerti 
dominji jew riżorsi pubbliċi, bħal kuntratti 
ta' kiri ta' art fejn l-Istat jew l-awtorità jew 
l-entità kontraenti tistabbilixxi biss 
kondizzjonijiet ġenerali għall-użu 
tagħhom mingħajr ma jakkwistaw 
xogħlijiet jew servizzi speċifiċi.

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definiti mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzji li 
bihom l-Istat jew awtorità pubblika 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta' attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. Bl-istess mod, ftehimiet li 
jkollhom bħala għan tagħhom id-dritt li 
operatur ekonomiku jisfrutta ċerti dominji 
jew riżorsi pubbliċi, bħal kuntratti ta' kiri 
ta' art ta' dominju pubbliku u privata fejn 
l-Istat jew l-awtorità jew l-entità kontraenti 
biss tistabbilixxi biss kondizzjonijiet 
ġenerali u/jew obbligi speċifiċi vinkolanti 
u legalment infurzabbli li jikkonċernaw l-
użu tal-art mingħajr ma jakkwistaw 
xogħlijiet jew servizzi speċifiċi, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. Fil-qafas ta' dawn il-
kuntratti ta' kiri tal-art ta' dominju 
pubbliku u privata, dawn it-termini li 
ġejjin għandhom jitqiesu bħala 
kondizzjonijiet u obbligi li huma 
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purament mmirati għar-
regolamentazzjoni tal-użu tal-art: l-użu 
maħsub tad-dominju pubbliku jew ir-
riżorsa (pereżempju d-deskrizzjoni u l-użu 
permess, obbligi li huma mmirati biex 
jottimizzaw l-użu, bħal pereżempju limiti 
ta' referenza ta' prestazzjoni jew 
standards ambjentali), l-obbligi tal-
partijiet kontraenti dwar il-manutenzjoni 
tad-dominju pubbliku jew ir-riżorsa, il-
ħlas jew il-kera u l-ispejjeż inċidentali li 
għandhom jitħallsu mill-kerrej (inklużi 
penali għall-ksur tal-kuntratt).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-intenzjoni tal-Kummissjoni li teskludi l-kuntratti tal-kiri ta' art għandha tkun aktar speċifika 
sabiex ittejjeb iċ-ċertezza legali u tiżgura opportunitajiet indaqs fost il-partijiet kontraenti. Iż-
żewġ strumenti l-aktar komuni għall-kuntratti tal-art huma l-kuntratti tal-kiri tal-art ta' 
dominju pubbliku u tal-art privata. Minkejja li jistgħu jistabbilixxu kondizzjonijiet ġenerali 
u/jew kondizzjonijiet speċifiċi vinkolanti u legalment infurzabbli, huma ma jikkwalifikawx 
bħala konċessjonijiet skont it-tifsira ta' din id-Direttiva, peress li mhumiex miksuba xogħlijiet 
jew servizzi.

Emenda 276
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Anja 
Weisgerber, Heide Rühle, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
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vinkolanti speċifiċi definit mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzi li 
bihom l-Istat jew awtorità pubblika 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta' attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. L-istess japplika għal ċerti 
ftehimiet li jkollhom bħala għan tagħhom 
id-dritt li operatur ekonomiku jisfrutta ċerti 
dominji jew riżorsi pubbliċi, bħal kuntratti 
ta' kiri ta' art fejn l-Istat jew l-awtorità jew 
l-entità kontraenti tistabbilixxi biss 
kondizzjonijiet ġenerali għall-użu tagħhom 
mingħajr ma jakkwistaw xogħlijiet jew 
servizzi speċifiċi.

vinkolanti speċifiċi definit mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzji, jew 
rekwiżiti ta' approvazzjoni għall-
provvediment ta' servizzi soċjali, li bihom 
l-Istat jew awtorità pubblika tistabbilixxi l-
kondizzjonijiet għall-eżerċizzju ta’ attività 
ekonomika, m'għandhomx jikkwalifikaw 
bħala konċessjonijiet. L-istess japplika għal 
ċerti ftehimiet li jkollhom bħala għan 
tagħhom id-dritt li operatur ekonomiku 
jisfrutta ċerti dominji jew riżorsi pubbliċi, 
bħal kuntratti ta’ kiri ta’ art fejn l-Istat jew 
l-awtorità jew l-entità kontraenti 
tistabbilixxi biss kondizzjonijiet ġenerali 
għall-użu tagħhom mingħajr ma 
jakkwistaw xogħlijiet jew servizzi 
speċifiċi. Il-kondizzjonijiet ġenerali li 
jinsabu kemm fil-kuntratti tal-kiri kif 
ukoll fil-kuntratti tal-kiri tal-art huma 
regoli li jikkonċernaw it-trasferiment tal-
proprjetà lill-kerrej, l-użu tagħha 
(pereżempju deskrizzjoni tal-proprjetà 
mikrija, dispożizzjonijiet dwar l-użi 
permessi tal-proprjetà mikrija, 
dispożizzjonijiet dwar l-użu ottimali tal-
proprjetà mikrija, bħal pereżempju l-
indikaturi ta' prestazzjoni u l-istandards 
ambjentali), l-obbligi rispettivi tas-sid u 
tal-kerrej fir-rigward tal-manutenzjoni 
tal-proprjetà mikrija, il-kera u spejjeż 
oħra mħallsa mill-kerrej (inklużi l-
penali).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li tiġi definita "kundizzjonijiet ġenerali biss" sabiex tiġi garantita s-sigurtà legali. Id-
definizzjoni mogħtija mill-QEĠ fil-każ 241/83 għandha tintuża u tiġi applikata.

Emenda 277
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definit mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzi li 
bihom l-Istat jew awtorità pubblika 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta' attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. L-istess japplika għal ċerti 
ftehimiet li jkollhom bħala għan tagħhom 
id-dritt li operatur ekonomiku jisfrutta ċerti 
dominji jew riżorsi pubbliċi, bħal kuntratti 
ta' kiri ta' art fejn l-Istat jew l-awtorità jew 
l-entità kontraenti tistabbilixxi biss 
kondizzjonijiet ġenerali għall-użu tagħhom 
mingħajr ma jakkwistaw xogħlijiet jew 
servizzi speċifiċi.

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definiti mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzji li 
bihom l-Istat jew awtorità pubblika 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta' attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. L-istess japplika għal ċerti 
ftehimiet li jkollhom bħala għan tagħhom 
id-dritt li operatur ekonomiku jisfrutta ċerti 
dominji jew riżorsi pubbliċi, bħal kuntratti 
ta' kiri ta' art fejn l-Istat jew l-awtorità jew 
l-entità kontraenti tistabbilixxi biss 
kondizzjonijiet ġenerali għall-użu tagħhom 
mingħajr ma jakkwistaw xogħlijiet jew 
servizzi speċifiċi. Dan japplika wkoll 
għall-ftehimiet li jiftħu l-aċċess ġenerali u 
nondiskriminatorju tas-suq għall-
operaturi ekonomiċi kollha li jissodisfaw 
il-kondizzjonijiet stabbiliti minn qabel 
mill-awtorità kontraenti, mingħajr limiti 
jew kwoti. Il-kuntratti tal-ippjanar tal-
bliet ukoll mhumiex konċessjonijiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-kunċett ta' konċessjoni. Il-kliem attwali, li huwa ristrett b'mod espliċitu għall-
approvazzjoni u l-liċenzji u ċerti ftehimiet dwar l-użu tad-dominji pubbliċu jew riżorsi, 
mhuwiex biżżejjed ċar biex jeskludi mill-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva l-proċeduri 
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kollha li ma jispiċċawx b'deċiżjoni ta' għażla esklużiva mill-awtorità kontraenti.

Emenda 278
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definit mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzi li 
bihom l-Istat jew awtorità pubblika 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta' attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. L-istess japplika għal ċerti 
ftehimiet li jkollhom bħala għan tagħhom 
id-dritt li operatur ekonomiku jisfrutta ċerti 
dominji jew riżorsi pubbliċi, bħal kuntratti 
ta' kiri ta' art fejn l-Istat jew l-awtorità jew 
l-entità kontraenti tistabbilixxi biss 
kondizzjonijiet ġenerali għall-użu tagħhom 
mingħajr ma jakkwistaw xogħlijiet jew 
servizzi speċifiċi.

(6) Konċessjonijiet jistgħu jkunu kuntratti 
għal interess pekunjarju konklużi bejn 
operatur ekonomiku wieħed jew aktar u 
awtorità jew entità kontraenti waħda jew 
aktar u li għandhom bħala l-għan tagħhom 
l-akkwist ta’ xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definiti mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. Il-konċessjonijiet jistgħu 
jikkonċernaw ukoll id-delega tal-ġestjoni 
tas-servizzi, partikolarment servizzi ta' 
interess ekonomiku ġenerali għall-
perjodu fiss ta' żmien, għal attività 
speċifika u f'żona definita. Għalhekk 
dawn mhumiex "xiri", "akkwisti" 
pubbliċi jew "kuntratti pubbliċi".
B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat bħal 
awtorizzazzjonijiet jew liċenzji li bihom l-
Istat jew awtorità pubblika tistabbilixxi l-
kondizzjonijiet għall-eżerċizzju ta' attività 
ekonomika, m'għandhomx jikkwalifikaw 
bħala konċessjonijiet. L-istess japplika għal 
ċerti ftehimiet li jkollhom bħala għan 
tagħhom id-dritt li operatur ekonomiku 
jisfrutta ċerti dominji jew riżorsi pubbliċi, 
bħal kuntratti ta' kiri ta' art fejn l-Istat jew 
l-awtorità jew l-entità kontraenti 
tistabbilixxi biss kondizzjonijiet ġenerali 
għall-użu tagħhom mingħajr ma 
jakkwistaw xogħlijiet jew servizzi 
speċifiċi.
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Or. fr

Emenda 279
PA_NonLeg_art42

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definit mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzi li 
bihom l-Istat jew awtorità pubblika 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta' attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. L-istess japplika għal ċerti 
ftehimiet li jkollhom bħala għan tagħhom 
id-dritt li operatur ekonomiku jisfrutta ċerti 
dominji jew riżorsi pubbliċi, bħal kuntratti 
ta' kiri ta' art fejn l-Istat jew l-awtorità jew 
l-entità kontraenti tistabbilixxi biss 
kondizzjonijiet ġenerali għall-użu tagħhom 
mingħajr ma jakkwistaw xogħlijiet jew 
servizzi speċifiċi.

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definiti mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, atti mill-Istat bħal 
awtorizzazzjonijiet, liċenzji, għotjiet jew 
atti simili, li bihom l-Istat jew awtorità 
pubblika tistabbilixxi l-kondizzjonijiet 
għall-eżerċizzju ta’ attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. L-istess japplika għal ċerti 
ftehimiet li jkollhom bħala għan tagħhom 
id-dritt li operatur ekonomiku jisfrutta ċerti 
dominji jew riżorsi pubbliċi, bħal kuntratti 
ta' kiri ta' art fejn l-Istat jew l-awtorità jew 
l-entità kontraenti tistabbilixxi biss 
kondizzjonijiet ġenerali għall-użu tagħhom 
mingħajr ma jakkwistaw xogħlijiet jew 
servizzi speċifiċi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kliem użat fil-premessa 6 biex jiddefinixxi t-terminu "konċessjoni" jista' jwassal għal 
inċertezza. Iż-żieda tal-kliem "għotjiet jew atti simili" mal-lista ta' esklużjonijiet speċifiċi 
ssolvi din il-problema. Il-kelma "ċerti" mhijiex neċessarja u tista' titneħħa.
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Emenda 280
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definit mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzi li 
bihom l-Istat jew awtorità pubblika 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta' attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. L-istess japplika għal ċerti 
ftehimiet li jkollhom bħala għan tagħhom
id-dritt li operatur ekonomiku jisfrutta ċerti 
dominji jew riżorsi pubbliċi, bħal kuntratti 
ta' kiri ta' art fejn l-Istat jew l-awtorità jew 
l-entità kontraenti tistabbilixxi biss 
kondizzjonijiet ġenerali għall-użu tagħhom 
mingħajr ma jakkwistaw xogħlijiet jew 
servizzi speċifiċi.

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definiti mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzji li 
bihom l-Istat jew awtorità pubblika 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta' attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. L-istess japplika għal ċerti 
ftehimiet li jkollhom bħala għan tagħhom 
id-dritt li operatur ekonomiku jisfrutta ċerti 
dominji jew riżorsi pubbliċi, bħal kuntratti 
ta' kiri ta' art fejn l-Istat jew l-awtorità jew 
l-entità kontraenti tistabbilixxi biss 
kondizzjonijiet ġenerali għall-użu tagħhom 
mingħajr ma jakkwistaw xogħlijiet jew 
servizzi speċifiċi. Approvazzjonijiet 
sempliċi jew id-dritt tal-użu ta' oġġetti 
pubbliċi jew dominju pubbliku mhumiex 
konċessjonijiet ta' servizzi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Approvazzjonijiet u d-dritt tal-użu ta' oġġetti pubbliċi jew dominju pubbliku ma 
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jikkostitwixxux akkwist fis-suq. Għalhekk għandu jiġi ċċarat li huma m'għandhomx jiġu 
kklassifikati bħala konċessjonijiet ta' servizz u, konsegwentement, mhumiex koperti mill-kamp 
ta' applikazzjoni tad-direttiva.

Emenda 281
Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definit mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzi li 
bihom l-Istat jew awtorità pubblika 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta' attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. L-istess japplika għal ċerti
ftehimiet li jkollhom bħala għan tagħhom 
id-dritt li operatur ekonomiku jisfrutta ċerti 
dominji jew riżorsi pubbliċi, bħal kuntratti 
ta' kiri ta' art fejn l-Istat jew l-awtorità jew 
l-entità kontraenti tistabbilixxi biss
kondizzjonijiet ġenerali għall-użu 
tagħhom mingħajr ma jakkwistaw 
xogħlijiet jew servizzi speċifiċi.

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definiti mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzji li 
bihom l-Istat jew awtorità pubblika 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta' attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. Bl-istess mod, ftehimiet li 
jkollhom bħala għan tagħhom id-dritt li 
operatur ekonomiku jisfrutta ċerti dominji 
jew riżorsi pubbliċi, bħal kuntratti ta' kiri 
ta' art ta' dominju pubbliku u privata fejn 
l-Istat jew l-awtorità jew l-entità kontraenti 
biss tistabbilixxi biss kondizzjonijiet 
ġenerali u/jew obbligi speċifiċi vinkolanti 
u legalment infurzabbli li jikkonċernaw l-
użu tal-art mingħajr ma jakkwistaw 
xogħlijiet jew servizzi speċifiċi, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. Fil-qafas ta' dawn il-
kuntratti ta' kiri tal-art ta' dominju 
pubbliku u privata, dawn it-termini li 
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ġejjin għandhom jitqiesu bħala 
kondizzjonijiet u obbligi li huma 
purament mmirati għar-
regolamentazzjoni tal-użu tal-art: it-
termini li jikkonċernaw il-pussess mill-
kerrej, l-użu maħsub tad-dominju 
pubbliku jew ir-riżorsi (pereżempju d-
deskrizzjoni u l-użu permess, obbligi li 
huma mmirati biex jottimizzaw l-użu, bħal 
pereżempju limiti ta' referenza ta' 
prestazzjoni jew standards ambjentali), l-
obbligi tal-partijiet kontraenti dwar il-
manutenzjoni tad-dominju pubbliku jew 
ir-riżorsa, il-ħlas jew il-kera u l-ispejjeż 
inċidentali li għandhom jitħallsu mill-
kerrej (inklużi penali għall-ksur tal-
kuntratt).

Or. en

Emenda 282
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-diffikultajiet relatati mal-
interpretazzjoni tal-kunċetti ta’ 
konċessjoni u kuntratt pubbliku kienu 
sors ta’ inċertezza legali kontinwa fost il-
partijiet interessati u taw lok għal bosta 
sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea dwar dan is-suġġett. Għalhekk, 
id-definizzjoni ta’ konċessjoni għandha 
tiġi ċċarata, b’mod partikolari billi jkun 
hemm referenza għall-kunċett ta' riskju 
sostanzjali tal-operar. Il-karatteristika 
prinċipali ta’ konċessjoni, id-dritt li jiġu 
sfruttati x-xogħlijiet jew s-servizzi, dejjem 
jimplika t-trasferiment lill-konċessjonarju 
ta’ riskju ekonomiku li jinvolvi l-
possibbiltà li ma jiġborx lura l-investimenti 
u l-ispejjeż li jkunu saru fl-operar tax-
xogħlijiet jew is-servizzi mogħtija. L-

(7) Il-karatteristika prinċipali ta’ 
konċessjoni, id-dritt li jiġu sfruttati x-
xogħlijiet jew s-servizzi, dejjem jimplika t-
trasferiment lill-konċessjonarju ta’ riskju 
ekonomiku li jinvolvi l-possibbiltà li ma 
jiġborx lura l-investimenti u l-ispejjeż li 
jkunu saru fl-operar tax-xogħlijiet jew is-
servizzi mogħtija taħt kondizzjonijiet 
operattivi normali. L-applikazzjoni ta’ 
regoli speċifiċi li jirregolaw l-għoti ta’ 
konċessjonijiet ma tkunx ġustifikata jekk l-
awtorità jew l-entità kontraenti teżenta lill-
kuntrattur minn kwalunkwe telf potenzjali. 
Madankollu ċerti arranġamenti li huma 
kompletament imħallsa minn awtorità 
kontraenti jew minn entità kontraenti 
għandhom jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet fejn l-irkupru tal-
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applikazzjoni ta’ regoli speċifiċi li 
jirregolaw l-għoti ta’ konċessjonijiet ma 
tkunx ġustifikata jekk l-awtorità jew l-
entità kontraenti teżenta lill-kuntrattur 
minn kwalunkwe telf potenzjali, billi 
tiggarantixxi dħul minimu, daqs jew 
ogħla mill-ispejjeż li l-kuntrattur ikollu 
jġarrab b'rabta mat-twettiq tal-kuntratt. 
Fl-istess ħin għandu jkun iċċarat li ċerti 
arranġamenti li huma kompletament 
imħallsa minn awtorità kontraenti jew 
minn entità kontraenti għandhom 
jikkwalifikaw bħala konċessjonijiet fejn l-
irkupru tal-investimenti u l-ispejjeż 
imġarrba mill-operatur għall-eżekuzzjoni 
tax-xogħol jew il-forniment tas-servizz 
jiddependi mid-domanda reali għal jew id-
disponibbiltà tas-servizz jew l-assi.

investimenti u l-ispejjeż imġarrba mill-
operatur għall-eżekuzzjoni tax-xogħol jew 
il-forniment tas-servizz jiddependi mid-
domanda reali għal jew id-disponibbiltà 
tas-servizz jew l-assi.

Or. en

Emenda 283
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-diffikultajiet relatati mal-
interpretazzjoni tal-kunċetti ta’ konċessjoni 
u kuntratt pubbliku kienu sors ta’ 
inċertezza legali kontinwa fost il-partijiet 
interessati u taw lok għal bosta sentenzi tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
dwar dan is-suġġett. Għalhekk, id-
definizzjoni ta’ konċessjoni għandha tiġi 
ċċarata, b’mod partikolari billi jkun hemm 
referenza għall-kunċett ta' riskju sostanzjali 
tal-operar. Il-karatteristika prinċipali ta’ 
konċessjoni, id-dritt li jiġu sfruttati x-
xogħlijiet jew s-servizzi, dejjem jimplika t-
trasferiment lill-konċessjonarju ta’ riskju 
ekonomiku li jinvolvi l-possibbiltà li ma 
jiġborx lura l-investimenti u l-ispejjeż li 
jkunu saru fl-operar tax-xogħlijiet jew is-

(7) Id-diffikultajiet relatati mal-
interpretazzjoni tal-kunċetti ta’ konċessjoni 
u kuntratt pubbliku kienu sors ta’ 
inċertezza legali kontinwa fost il-partijiet 
interessati u taw lok għal bosta sentenzi tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
dwar dan is-suġġett. Għalhekk, id-
definizzjoni ta’ konċessjoni għandha tiġi 
ċċarata, b’mod partikolari billi jkun hemm 
referenza għall-kunċett ta' riskju sostanzjali 
tal-operar. B'mod ġenerali, il-karatteristika 
prinċipali ta’ konċessjoni, id-dritt li jiġu 
sfruttati x-xogħlijiet jew s-servizzi, dejjem 
jimplika t-trasferiment lill-konċessjonarju 
ta’ riskju ekonomiku li jinvolvi l-
possibbiltà li ma jiġborx lura l-investimenti 
u l-ispejjeż li jkunu saru fl-operar tax-
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servizzi mogħtija. L-applikazzjoni ta’ 
regoli speċifiċi li jirregolaw l-għoti ta’ 
konċessjonijiet ma tkunx ġustifikata jekk l-
awtorità jew l-entità kontraenti teżenta lill-
kuntrattur minn kwalunkwe telf potenzjali, 
billi tiggarantixxi dħul minimu, daqs jew 
ogħla mill-ispejjeż li l-kuntrattur ikollu 
jġarrab b'rabta mat-twettiq tal-kuntratt. Fl-
istess ħin għandu jkun iċċarat li ċerti 
arranġamenti li huma kompletament 
imħallsa minn awtorità kontraenti jew 
minn entità kontraenti għandhom 
jikkwalifikaw bħala konċessjonijiet fejn l-
irkupru tal-investimenti u l-ispejjeż 
imġarrba mill-operatur għall-eżekuzzjoni 
tax-xogħol jew il-forniment tas-servizz 
jiddependi mid-domanda reali għal jew id-
disponibbiltà tas-servizz jew l-assi.

xogħlijiet jew is-servizzi mogħtija. Barra 
minn hekk, fir-rigward tal-konċessjonijiet 
għas-servizzi ta' interess ġenerali, id-
delega tal-ġestjoni involuta timplika 
implimentazzjoni rigoruża mill-
konċessjonarji tal-kompiti partikolari 
mogħtija lilhom, partikolarment il-valuri 
stabbiliti b'mod ċar fil-Protokoll 26 
anness mat-TUE u t-TFUE: livell għoli 
ta' kwalità, sigurtà u affordabilità, 
trattament ugwali u l-promozzjoni tal-
aċċess universali u tad-drittijiet tal-utent. 
L-applikazzjoni ta’ regoli speċifiċi li 
jirregolaw l-għoti ta’ konċessjonijiet ma 
tkunx ġustifikata jekk l-awtorità jew l-
entità kontraenti teżenta lill-kuntrattur 
minn kwalunkwe telf potenzjali, billi 
tiggarantixxi dħul minimu, daqs jew ogħla 
mill-ispejjeż li l-kuntrattur ikollu jġarrab 
b'rabta mat-twettiq tal-kuntratt. Fl-istess 
ħin għandu jkun iċċarat li ċerti 
arranġamenti li huma kompletament 
imħallsa minn awtorità kontraenti jew 
minn entità kontraenti għandhom 
jikkwalifikaw bħala konċessjonijiet fejn l-
irkupru tal-investimenti u l-ispejjeż 
imġarrba mill-operatur għall-eżekuzzjoni 
tax-xogħol jew il-forniment tas-servizz 
jiddependi mid-domanda reali għal jew id-
disponibbiltà tas-servizz jew l-assi.

Or. fr

Emenda 284
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-diffikultajiet relatati mal-
interpretazzjoni tal-kunċetti ta’ 
konċessjoni u kuntratt pubbliku kienu 
sors ta’ inċertezza legali kontinwa fost il-
partijiet interessati u taw lok għal bosta 

(7) Il-karatteristika prinċipali ta’ 
konċessjoni, id-dritt li jiġu sfruttati x-
xogħlijiet jew s-servizzi, dejjem jimplika t-
trasferiment lill-konċessjonarju ta’ riskju 
ekonomiku li jinvolvi l-possibbiltà li ma 
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sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea dwar dan is-suġġett. Għalhekk, 
id-definizzjoni ta’ konċessjoni għandha 
tiġi ċċarata, b’mod partikolari billi jkun 
hemm referenza għall-kunċett ta' riskju 
sostanzjali tal-operar. Il-karatteristika 
prinċipali ta’ konċessjoni, id-dritt li jiġu 
sfruttati x-xogħlijiet jew s-servizzi, dejjem 
jimplika t-trasferiment lill-konċessjonarju 
ta’ riskju ekonomiku li jinvolvi l-
possibbiltà li ma jiġborx lura l-investimenti 
u l-ispejjeż li jkunu saru fl-operar tax-
xogħlijiet jew is-servizzi mogħtija. L-
applikazzjoni ta’ regoli speċifiċi li 
jirregolaw l-għoti ta’ konċessjonijiet ma 
tkunx ġustifikata jekk l-awtorità jew l-
entità kontraenti teżenta lill-kuntrattur 
minn kwalunkwe telf potenzjali, billi 
tiggarantixxi dħul minimu, daqs jew ogħla 
mill-ispejjeż li l-kuntrattur ikollu jġarrab 
b'rabta mat-twettiq tal-kuntratt. Fl-istess 
ħin għandu jkun iċċarat li ċerti 
arranġamenti li huma kompletament 
imħallsa minn awtorità kontraenti jew 
minn entità kontraenti għandhom 
jikkwalifikaw bħala konċessjonijiet fejn l-
irkupru tal-investimenti u l-ispejjeż 
imġarrba mill-operatur għall-eżekuzzjoni 
tax-xogħol jew il-forniment tas-servizz 
jiddependi mid-domanda reali għal jew id-
disponibbiltà tas-servizz jew l-assi.

jiġborx lura l-investimenti u l-ispejjeż li 
jkunu saru fl-operar tax-xogħlijiet jew is-
servizzi mogħtija taħt kondizzjonijiet 
operattivi normali. L-applikazzjoni ta’ 
regoli speċifiċi li jirregolaw l-għoti ta’ 
konċessjonijiet ma tkunx ġustifikata jekk l-
awtorità jew l-entità kontraenti teżenta lill-
kuntrattur minn kwalunkwe telf potenzjali. 
Madankollu ċerti arranġamenti li huma 
kompletament imħallsa minn awtorità 
kontraenti jew minn entità kontraenti 
għandhom jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet fejn l-irkupru tal-
investimenti u l-ispejjeż imġarrba mill-
operatur għall-eżekuzzjoni tax-xogħol jew 
il-forniment tas-servizz jiddependi mid-
domanda reali għal jew id-disponibbiltà 
tas-servizz jew l-assi.

Or. en

Emenda 285
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fejn regolazzjoni speċifika għas-settur 
tipprovdi għal garanzija lill-konċessjonarju 
li jiġbor lura l-flus li jkun investa u l-

(8) Fejn regolazzjoni speċifika għas-settur 
tipprovdi għal garanzija lill-konċessjonarju 
li jiġbor lura l-flus li jkun investa u l-
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ispejjeż li jkun ġarrab għat-tħaddim tal-
kuntratt, tali kuntratt m'għandux 
jikkwalifika bħala konċessjoni skont it-
tifsira ta' din id-Direttiva.

ispejjeż li jkun ġarrab għat-tħaddim tal-
kuntratt, tali kuntratt m'għandux 
jikkwalifika bħala konċessjoni skont it-
tifsira ta' din id-Direttiva. Madankollu 
għandha tiġi stabbilita distinzjoni rigward 
każijiet fejn ir-riskju operattiv ikun limitat 
mill-bidu. Dan ma jipprevenix 
konċessjoni milli tiġi aċċettata (ara l-
ġurisprudenza tal-QEĠ fil-każ WAZV 
Gotha (C-206/08)).

Or. de

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-ġurisprudenza tal-QEĠ fil-każ WAZV Gotha (C-206/08), mhuwiex xieraq li 
jiġi mitlub li awtorità li tagħti konċessjoni tiżgura kompetizzjoni aktar b'saħħitha u riskju 
ekonomiku ogħla milli normalment jeżisti fis-settur ikkonċernat minħabba r-regolamenti li 
jirregolaw dak is-settur.

Emenda 286
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fejn regolazzjoni speċifika għas-settur 
tipprovdi għal garanzija lill-konċessjonarju 
li jiġbor lura l-flus li jkun investa u l-
ispejjeż li jkun ġarrab għat-tħaddim tal-
kuntratt, tali kuntratt m'għandux 
jikkwalifika bħala konċessjoni skont it-
tifsira ta' din id-Direttiva.

(8) Fejn regolazzjoni speċifika għas-settur 
tipprovdi għal garanzija lill-konċessjonarju 
li jiġbor lura l-flus li jkun investa u l-
ispejjeż li jkun ġarrab għat-tħaddim tal-
kuntratt, tali kuntratt m'għandux 
jikkwalifika bħala konċessjoni skont it-
tifsira ta' din id-Direttiva. Madankollu, 
dan għandu jiġi differenzjat minn dawk 
il-każijiet fejn ir-riskju operattiv għal ċerti 
swieq ikun limitat mill-bidu, iżda dan ir-
riskju limitat huwa trasferit kollu lill-
konċessjonarju, fejn f'każijiet bħal dawn 
tali kondizzjonijiet ma jipprekludux 
kwalifikazzjoni bħala konċessjoni.

Or. en

(Ara s-sentenza tal-QEĠ tal-Każ C-206/08)
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Emenda 287
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Fejn regolazzjoni speċifika għas-settur 
tipprovdi għal garanzija lill-konċessjonarju 
li jiġbor lura l-flus li jkun investa u l-
ispejjeż li jkun ġarrab għat-tħaddim tal-
kuntratt, tali kuntratt m'għandux 
jikkwalifika bħala konċessjoni skont it-
tifsira ta' din id-Direttiva.

(8) Fejn regolazzjoni speċifika għas-settur 
tipprovdi għal garanzija ta' mhux anqas 
minn 50% tal-valur tal-kuntratt lill-
konċessjonarju li jiġbor lura l-flus li jkun 
investa u l-ispejjeż li jkun ġarrab għat-
tħaddim tal-kuntratt, tali kuntratt 
m'għandux jikkwalifika bħala konċessjoni 
skont it-tifsira ta' din id-Direttiva.

Or. it

Emenda 288
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Riskju operattiv irid jirriżulta mill-
fatturi li huma barra mill-kontroll tal-
partijiet u b'hekk ma jistgħux jirriżultaw 
mill-prestazzjoni inadegwata tal-kuntratt 
minn kwalunkwe parti tal-kuntratt. Riskju 
operattiv jista' jikkonsisti jew f'riskju tad-
domanda jew f'riskju tad-disponibilità, 
jew it-tnejn li huma. Ir-riskju tad-
domanda għandu jinftiehem bħala r-
riskju fuq id-domanda attwali għas-
servizzi li jkunu l-oġġett tal-kuntratt. Ir-
riskju tad-disponibilità għandu jinftiehem 
bħala r-riskju fuq il-forniment tax-
xogħlijiet jew servizzi li jkunu l-oġġett tal-
kuntratt, b'mod partikolari r-riskju li l-
forniment tas-servizzi mhux se jaqbel 
mad-domanda u li r-riskju ta' 
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obbligazzjoni għall-ħsara jew id-dannu li 
jirriżulta mill-inadegwatezza tax-
xogħlijiet jew servizzi. Ir-riskju ta' 
forniment inadegwat, jew obbligazzjoni, 
jista' jinqala' mid-deċiżjonijiet tal-
konċessjonarju dwar l-investimenti tal-
kapital u investimenti oħra meħtieġa 
sabiex titwettaq il-konċessjoni, u jista' 
jwassal għar-riskju li forniment 
insuffiċjenti jew inadegwatezza tax-
xogħlijiet jew servizzi jaffettwaw b'mod
negattiv l-abilità tal-konċessjonarju biex 
jagħmel qligħ mill-investiment matul it-
tul ta' żmien tal-kuntratt ta' konċessjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni u t-tifsira tar-"riskju ta' disponibilità" fil-Paragrafu 2 tal-Artikolu 2 mhumiex 
ċari ħafna. Din il-premessa ġdida proposta hija tentattiv biex ikun hemm rabta bejnha u bejn 
id-deċiżjonijiet tal-konċessjonarju dwar l-investimenti tiegħu fit-twettiq tal-konċessjoni (ara l-
Premessa 19a (ġdida))

Emenda 289
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Riskju operattiv irid jirriżulta mill-
fatturi li huma barra mill-kontroll tal-
partijiet u b'hekk ma jistgħux jirriżultaw 
mill-prestazzjoni inadegwata tal-kuntratt 
minn kwalunkwe parti tal-kuntratt. Riskju 
operattiv jista' jikkonsisti jew f'riskju tad-
domanda jew f'riskju tad-disponibilità, 
jew it-tnejn li huma. Ir-riskju tad-
domanda għandu jinftiehem bħala r-
riskju fuq id-domanda attwali għas-
servizzi li jkunu l-oġġett tal-kuntratt. Ir-
riskju tad-disponibilità għandu jinftiehem 
bħala r-riskju fuq il-forniment tax-
xogħlijiet jew servizzi li jkunu l-oġġett tal-
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kuntratt, b'mod partikolari r-riskju li l-
forniment tas-servizzi mhux se jaqbel 
mad-domanda u li r-riskju ta' 
obbligazzjoni għall-ħsara jew id-dannu li 
jirriżulta mill-inadegwatezza tax-
xogħlijiet jew servizzi. Huwa biżżejjed 
(sabiex il-kuntratt jiġi kkategorizzat bħala 
konċessjoni) li l-fornitur jieħu s-sehem 
kollu, jew almenu parti sinifikanti, tar-
riskju operattiv li jiġi ffaċċjat mill-
awtorità kontraenti, anke jekk ir-riskju, 
mill-bidu, ikun limitat ħafna minħabba r-
regoli dettaljati tal-liġi pubblika li 
tirregola dak is-servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' "riskju operattiv" għandu jkun ibbażat fuq ir-riskju tad-domanda u tad-
disponibilità sabiex tiġi evitata definizzjoni vaga. Barra minn hekk dawn il-kliem għandhom 
iqisu s-sentenza tal-QEĠ C-206/08 ("Eurawasser") u C-274/09 ("Stadler").

Emenda 290
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-kunċett ta’ drittijiet speċjali jew 
esklussivi huwa ċentrali għad-definizzjoni 
tal-ambitu ta’ din id-Direttiva, peress li 
entitajiet li la jkunu entitajiet kontraenti 
skont l-Artikolu 4(1)(1) u lanqas impriżi 
pubbliċi huma soġġetti għad-
dispożizzjonijiet tagħha sal-punt biss li 
huma jeżerċitaw waħda mill-attivitajiet 
koperti fuq il-bażi ta' dawn id-drittijiet. 
Għalhekk huwa xieraq li jiġi ċċarat li d-
drittijiet li ngħataw permezz ta’ proċedura 
bbażata fuq kriterji oġġettivi, b’mod 
partikolari skont il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni, u li għalihom ġiet assigurata 
pubbliċità adegwata ma jikkostitwixxux 

(9) Il-kunċett ta' drittijiet speċjali jew 
esklussivi huwa ċentrali għad-definizzjoni 
tal-kamp ta' applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva, peress li entitajiet li la jkunu 
entitajiet kontraenti skont l-Artikolu 4 (1) 
(1) u lanqas impriżi pubbliċi huma soġġetti 
għal dawn id-dispożizzjonijiet sal-punt biss 
li huma jeżerċitaw waħda mill-attivitajiet 
koperti fuq il-bażi ta' dawn id-drittijiet.
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drittijiet speċjali jew esklussivi għall-
finijiet ta’ din id-Direttiva. Din il-
leġiżlazzjoni għandha tinkludi d-
Direttiva 98/30/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Ġunju 1998 li tirrigwarda regoli 
komuni għas-suq intern fil-gass naturali, 
id-Direttiva 96/92/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Diċembru 1996 dwar ir-regoli 
komuni għas-suq intern tal-elettriku, id-
Direttiva 97/67/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Diċembru 1997 dwar regoli komuni 
għall-iżvilupp tas-suq intern tas-servizzi 
postali tal-Komunità u t-titjib fil-kwalità 
tas-servizz, id-Direttiva 94/22/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta’ Mejju 1994 dwar il-kundizzjonijiet 
għall-għoti u l-użu ta’ awtorizzazzjonijiet 
għall-prospettar, esplorazzjoni u 
produzzjoni ta’ idrokarburi u r-
Regolament (KE) Nru 1370/2007 tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-
23 ta' October 2007 dwar servizzi pubbliċi 
tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u 
bit-triq u li jħassar ir-Regolamenti tal-
Kunsill (KEE) Nri 1191/69 u 1107/709. Il-
forom dejjem aktar diversi ta’ azzjoni 
pubblika ħolqu l-ħtieġa ta’ definizzjoni 
aktar ċara tal-kunċett stess ta’ akkwist. Ir-
regoli tal-Unjoni dwar il-konċessjonijiet 
jirreferu għall-akkwist ta’ xogħlijiet jew 
servizzi għal korrispettiv li jikkonsisti fl-
isfruttament ta’ dawk ix-xogħlijiet jew is-
servizzi. Il-kunċett ta’ akkwist għandu 
ġeneralment jinftiehem fis-sens tal-ksib 
tal-benefiċċji tax-xogħlijiet jew is-servizzi 
inkwistjoni li mhux dejjem jirrikjedi t-
trasferiment tas-sjieda lill-awtoritajiet 
kontraenti jew lill-entitajiet kontraenti. 
Barra minn hekk, is-sempliċiment 
finanzjar ta’ attività, li ta’ spiss ikun 
marbut mal-obbligu ta’ rimborż tal-
ammonti riċevuti meta dawn ma 
jintużawx għall-finijiet maħsuba, 
normalment ma jaqax taħt din id-
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Direttiva.

Or. en

Emenda 291
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-kunċett ta’ drittijiet speċjali jew 
esklussivi huwa ċentrali għad-definizzjoni 
tal-ambitu ta’ din id-Direttiva, peress li 
entitajiet li la jkunu entitajiet kontraenti 
skont l-Artikolu 4(1)(1) u lanqas impriżi 
pubbliċi huma soġġetti għad-
dispożizzjonijiet tagħha sal-punt biss li 
huma jeżerċitaw waħda mill-attivitajiet 
koperti fuq il-bażi ta' dawn id-drittijiet.
Għalhekk huwa xieraq li jiġi ċċarat li d-
drittijiet li ngħataw permezz ta’ proċedura 
bbażata fuq kriterji oġġettivi, b’mod 
partikolari skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, 
u li għalihom ġiet assigurata pubbliċità 
adegwata ma jikkostitwixxux drittijiet 
speċjali jew esklussivi għall-finijiet ta’ din 
id-Direttiva. Din il-leġiżlazzjoni għandha 
tinkludi d-Direttiva 98/30/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Ġunju 1998 li tirrigwarda regoli 
komuni għas-suq intern fil-gass naturali, 
id-Direttiva 96/92/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Diċembru 1996 dwar ir-regoli 
komuni għas-suq intern tal-elettriku, id-
Direttiva 97/67/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 1997 
dwar regoli komuni għall-iżvilupp tas-suq 
intern tas-servizzi postali tal-Komunità u t-
titjib fil-kwalità tas-servizz, id-
Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 1994 dwar il-
kundizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta’ 
awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, 

(9) Il-kunċett ta’ drittijiet speċjali jew 
esklussivi huwa ċentrali għad-definizzjoni 
tal-kamp ta' applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva, peress li entitajiet li la jkunu 
entitajiet kontraenti skont l-Artikolu 
4(1)(1) u lanqas impriżi pubbliċi huma 
soġġetti għad-dispożizzjonijiet tagħha sal-
punt biss li huma jeżerċitaw waħda mill-
attivitajiet koperti fuq il-bażi ta' dawn id-
drittijiet. Għalhekk huwa xieraq li jiġi 
ċċarat li d-drittijiet li ngħataw permezz ta’ 
proċedura bbażata fuq kriterji oġġettivi, 
b’mod partikolari skont il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni, u li għalihom ġiet assigurata 
pubbliċità adegwata ma jikkostitwixxux 
drittijiet speċjali jew esklussivi għall-
finijiet ta’ din id-Direttiva. Din il-
leġiżlazzjoni għandha tinkludi d-
Direttiva 98/30/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 li 
tirrigwarda regoli komuni għas-suq intern 
fil-gass naturali, id-Direttiva 96/92/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Diċembru 1996 dwar ir-regoli 
komuni għas-suq intern tal-elettriku, id-
Direttiva 97/67/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 1997 
dwar regoli komuni għall-iżvilupp tas-suq 
intern tas-servizzi postali tal-Komunità u t-
titjib fil-kwalità tas-servizz, id-
Direttiva 94/22/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 1994 dwar il-
kundizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta’ 
awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, 
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esplorazzjoni u produzzjoni ta’ idrokarburi 
u r-Regolament (KE) Nru 1370/2007 tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-
23 ta' October 2007 dwar servizzi pubbliċi 
tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u 
bit-triq u li jħassar ir-Regolamenti tal-
Kunsill (KEE) Nri 1191/69 u 1107/70. Il-
forom dejjem aktar diversi ta’ azzjoni 
pubblika ħolqu l-ħtieġa ta’ definizzjoni 
aktar ċara tal-kunċett stess ta’ akkwist. Ir-
regoli tal-Unjoni dwar il-konċessjonijiet 
jirreferu għall-akkwist ta’ xogħlijiet jew 
servizzi għal korrispettiv li jikkonsisti fl-
isfruttament ta’ dawk ix-xogħlijiet jew is-
servizzi. Il-kunċett ta’ akkwist għandu 
ġeneralment jinftiehem fis-sens tal-ksib 
tal-benefiċċji tax-xogħlijiet jew is-servizzi 
inkwistjoni li mhux dejjem jirrikjedi t-
trasferiment tas-sjieda lill-awtoritajiet 
kontraenti jew lill-entitajiet kontraenti. 
Barra minn hekk, is-sempliċiment 
finanzjar ta’ attività, li ta’ spiss ikun 
marbut mal-obbligu ta’ rimborż tal-
ammonti riċevuti meta dawn ma 
jintużawx għall-finijiet maħsuba, 
normalment ma jaqax taħt din id-
Direttiva.

esplorazzjoni u produzzjoni ta’ idrokarburi 
u r-Regolament (KE) Nru 1370/2007 tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-
23 ta' October 2007 dwar servizzi pubbliċi 
tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u 
bit-triq u li jħassar ir-Regolamenti tal-
Kunsill (KEE) Nri 1191/69 u 1107/70. Il-
forom dejjem aktar diversi ta’ azzjoni 
pubblika ħolqu l-ħtieġa ta’ definizzjoni 
aktar ċara tal-kunċett stess ta’ akkwist. Ir-
regoli tal-Unjoni dwar il-konċessjonijiet 
jirreferu għall-akkwist ta’ xogħlijiet jew 
servizzi jew id-delega tal-ġestjoni għall-
perjodu fiss ta' żmien, għal attività 
speċifika u f'żona definita, għal 
korrispettiv li jikkonsisti fl-isfruttament 
ta’ dawk ix-xogħlijiet jew is-servizzi għar-
riskju tal-konċessjonarju.

Or. fr

Emenda 292
Herbert Dorfmann

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-kunċett ta’ drittijiet speċjali jew 
esklussivi huwa ċentrali għad-definizzjoni 
tal-ambitu ta’ din id-Direttiva, peress li 
entitajiet li la jkunu entitajiet kontraenti 
skont l-Artikolu 4(1)(1) u lanqas impriżi 
pubbliċi huma soġġetti għad-
dispożizzjonijiet tagħha sal-punt biss li 
huma jeżerċitaw waħda mill-attivitajiet 

(9) Il-kunċett ta’ drittijiet speċjali jew 
esklussivi huwa ċentrali għad-definizzjoni 
tal-kamp ta' applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva, peress li entitajiet li la jkunu 
entitajiet kontraenti skont l-Artikolu 
4(1)(1) u lanqas impriżi pubbliċi huma 
soġġetti għad-dispożizzjonijiet tagħha sal-
punt biss li huma jeżerċitaw waħda mill-
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koperti fuq il-bażi ta' dawn id-drittijiet. 
Għalhekk huwa xieraq li jiġi ċċarat li d-
drittijiet li ngħataw permezz ta’ proċedura 
bbażata fuq kriterji oġġettivi, b’mod 
partikolari skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, 
u li għalihom ġiet assigurata pubbliċità 
adegwata ma jikkostitwixxux drittijiet 
speċjali jew esklussivi għall-finijiet ta’ din 
id-Direttiva. Din il-leġiżlazzjoni għandha 
tinkludi d-Direttiva 98/30/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Ġunju 1998 li tirrigwarda regoli 
komuni għas-suq intern fil-gass naturali, 
id-Direttiva 96/92/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Diċembru 1996 dwar ir-regoli 
komuni għas-suq intern tal-elettriku, id-
Direttiva 97/67/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 1997 
dwar regoli komuni għall-iżvilupp tas-suq 
intern tas-servizzi postali tal-Komunità u t-
titjib fil-kwalità tas-servizz, id-Direttiva 
94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-20 ta’ Mejju 1994 dwar il-
kundizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta’ 
awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, 
esplorazzjoni u produzzjoni ta’ idrokarburi 
u r-Regolament (KE) Nru 1370/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ Ottubru 2007 dwar servizzi pubbliċi 
tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u 
bit-triq u li jħassar ir-Regolamenti tal-
Kunsill (KEE) Nri 1191/69 u 1107/70. Il-
forom dejjem aktar diversi ta’ azzjoni 
pubblika ħolqu l-ħtieġa ta’ definizzjoni 
aktar ċara tal-kunċett stess ta’ akkwist. Ir-
regoli tal-Unjoni dwar il-konċessjonijiet 
jirreferu għall-akkwist ta’ xogħlijiet jew 
servizzi għal korrispettiv li jikkonsisti fl-
isfruttament ta’ dawk ix-xogħlijiet jew is-
servizzi. Il-kunċett ta’ akkwist għandu 
ġeneralment jinftiehem fis-sens tal-ksib tal-
benefiċċji tax-xogħlijiet jew is-servizzi 
inkwistjoni li mhux dejjem jirrikjedi t-
trasferiment tas-sjieda lill-awtoritajiet 
kontraenti jew lill-entitajiet kontraenti. 
Barra minn hekk, is-sempliċiment finanzjar 
ta’ attività, li ta’ spiss ikun marbut mal-

attivitajiet koperti fuq il-bażi ta' dawn id-
drittijiet. Għalhekk huwa xieraq li jiġi 
ċċarat li d-drittijiet li ngħataw permezz ta’ 
proċedura bbażata fuq kriterji oġġettivi, 
b’mod partikolari skont il-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni, u li għalihom ġiet assigurata 
pubbliċità adegwata ma jikkostitwixxux 
drittijiet speċjali jew esklussivi għall-
finijiet ta’ din id-Direttiva. Din il-
leġiżlazzjoni għandha tinkludi d-Direttiva 
98/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 li tirrigwarda 
regoli komuni għas-suq intern fil-gass 
naturali, id-Direttiva 96/92/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta’ Diċembru 1996 dwar ir-regoli 
komuni għas-suq intern tal-elettriku, id-
Direttiva 97/67/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 1997 
dwar regoli komuni għall-iżvilupp tas-suq 
intern tas-servizzi postali tal-Komunità u t-
titjib fil-kwalità tas-servizz, id-Direttiva 
94/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-20 ta’ Mejju 1994 dwar il-
kundizzjonijiet għall-għoti u l-użu ta’ 
awtorizzazzjonijiet għall-prospettar, 
esplorazzjoni u produzzjoni ta’ idrokarburi 
u r-Regolament (KE) Nru 1370/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ Ottubru 2007 dwar servizzi pubbliċi 
tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u 
bit-triq u li jħassar ir-Regolamenti tal-
Kunsill (KEE) Nri 1191/69 u 1107/70 u 
kull liġi nazzjonali ta' Stat Membru li 
tikkonforma mal-prinċipji ta' trattament 
ugwali, trasparenza, proporzjonalità, u 
rikonoxximent reċiproku stabbilit fit-
Trattat. Il-forom dejjem aktar diversi ta’ 
azzjoni pubblika ħolqu l-ħtieġa ta’ 
definizzjoni aktar ċara tal-kunċett stess ta’ 
akkwist. Ir-regoli tal-Unjoni dwar il-
konċessjonijiet jirreferu għall-akkwist ta’ 
xogħlijiet jew servizzi għal korrispettiv li 
jikkonsisti fl-isfruttament ta’ dawk ix-
xogħlijiet jew is-servizzi. Il-kunċett ta’ 
akkwist għandu ġeneralment jinftiehem fis-
sens tal-ksib tal-benefiċċji tax-xogħlijiet 
jew is-servizzi inkwistjoni li mhux dejjem 
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obbligu ta’ rimborż tal-ammonti riċevuti 
meta dawn ma jintużawx għall-finijiet 
maħsuba, normalment ma jaqax taħt din id-
Direttiva.

jirrikjedi t-trasferiment tas-sjieda lill-
awtoritajiet kontraenti jew lill-entitajiet 
kontraenti. Barra minn hekk, is-
sempliċiment finanzjar ta’ attività, li ta’ 
spiss ikun marbut mal-obbligu ta’ rimborż 
tal-ammonti riċevuti meta dawn ma 
jintużawx għall-finijiet maħsuba, 
normalment ma jaqax taħt din id-Direttiva.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Billi tevita l-possibilità kollha ta' nuqqas ta' ftehim, din l-emenda tipprova tirriproduċi l-idea 
essenzjali stabbilita fid-Direttiva 2004/17/KE li "drittijiet mogħtija minn Stat Membru f'kull 
forma, inluż permezz ta' atti ta' konċessjoni, lil numru limitat ta' impriżi fuq il-bażi ta' kriterji 
oġġettivi, proporzjonati u mhux diskriminatorji ... [m'għandhomx ikunu] meqjusa bħala 
drittijiet speċjali jew esklussivi". 

Emenda 293
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Barra minn hekk, inħolqot il-ħtieġa li 
jiġi ċċarat x’għandu jinftiehem bħala 
akkwist wieħed, bl-effett li l-valur 
aggregat tal-konċessjonijiet kollha 
konklużi għall-finijiet ta’ dan l-akkwist 
għandu jittieħed inkunsiderazzjoni fir-
rigward tal-limiti stabbiliti ta’ din id-
Direttiva, filwaqt li l-akkwist għandu jiġi 
riklamat bħala ħaġa sħiħa, possibbilment 
maqsum f’lottijiet. Il-kunċett ta’ akkwist 
wieħed jinkludi l-provvisti, ix-xogħlijiet u 
s-servizzi kollha meħtieġa biex jitwettaq 
proġett partikolari. Indikazzjonijiet għall-
eżistenza ta’ proġett wieħed jistgħu 
pereżempju jikkonsistu f’ippjanar u 
konċepiment ġenerali minn qabel mill-
awtorità kontraenti, il-fatt li l-elementi 
differenti mixtrija jissodisfaw funzjoni 

imħassar



AM\916800MT.doc 51/178 PE496.581v03-00

MT

ekonomika u teknika waħda jew li huma 
b’xi mod ieħor loġikament interkonnessi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

"Proġett" mhuwiex ċar biżżejjed. Definizzjoni preċiża tal-valur ta' konċessjoni ma ssolvix il-
problema, peress li fil-prattika ħafna drabi mhuwiex possibbli li wieħed jgħid liema 
azzjonijiet għadhom koperti. Għalhekk hemm riskju li l-użu tal-kunċett ta' "proġett" se jwassal 
regolarment biex il-valur ta' konċessjoni jkun għoli wisq.

Emenda 294
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Barra minn hekk, inħolqot il-ħtieġa li 
jiġi ċċarat x’għandu jinftiehem bħala 
akkwist wieħed, bl-effett li l-valur 
aggregat tal-konċessjonijiet kollha 
konklużi għall-finijiet ta’ dan l-akkwist 
għandu jittieħed inkunsiderazzjoni fir-
rigward tal-limiti stabbiliti ta’ din id-
Direttiva, filwaqt li l-akkwist għandu jiġi 
riklamat bħala ħaġa sħiħa, possibbilment 
maqsum f’lottijiet. Il-kunċett ta’ akkwist 
wieħed jinkludi l-provvisti, ix-xogħlijiet u 
s-servizzi kollha meħtieġa biex jitwettaq 
proġett partikolari. Indikazzjonijiet għall-
eżistenza ta’ proġett wieħed jistgħu 
pereżempju jikkonsistu f’ippjanar u 
konċepiment ġenerali minn qabel mill-
awtorità kontraenti, il-fatt li l-elementi 
differenti mixtrija jissodisfaw funzjoni 
ekonomika u teknika waħda jew li huma 
b’xi mod ieħor loġikament interkonnessi.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tħassir minħabba t-tħassir tal-kunċett ta' "proġett wieħed" fl-Artikolu 6(2), peress li l-għaqda 
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ta' kuntratti twassal għal problemi.

Emenda 295
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Barra minn hekk, inħolqot il-ħtieġa li 
jiġi ċċarat x’għandu jinftiehem bħala 
akkwist wieħed, bl-effett li l-valur 
aggregat tal-konċessjonijiet kollha 
konklużi għall-finijiet ta’ dan l-akkwist 
għandu jittieħed inkunsiderazzjoni fir-
rigward tal-limiti stabbiliti ta’ din id-
Direttiva, filwaqt li l-akkwist għandu jiġi 
riklamat bħala ħaġa sħiħa, possibbilment 
maqsum f’lottijiet. Il-kunċett ta’ akkwist 
wieħed jinkludi l-provvisti, ix-xogħlijiet u 
s-servizzi kollha meħtieġa biex jitwettaq 
proġett partikolari. Indikazzjonijiet għall-
eżistenza ta’ proġett wieħed jistgħu 
pereżempju jikkonsistu f’ippjanar u 
konċepiment ġenerali minn qabel mill-
awtorità kontraenti, il-fatt li l-elementi 
differenti mixtrija jissodisfaw funzjoni 
ekonomika u teknika waħda jew li huma 
b’xi mod ieħor loġikament interkonnessi.

(10) Din id-direttiva għandha tapplika 
biss għall-kuntratti ta' konċessjoni 'l fuq 
minn ċertu limitu. Konsegwentement, il-
metodu ta' kalkolu tal-valur stmat ta' 
konċessjoni jeħtieġ li jiġi definit, u 
għandu jkun identiku għall-
konċessjonijiet ta' xogħlijiet u servizzi, 
peress li l-maġġoranza tal-kuntratti huma 
mħallta.

Or. en

Emenda 296
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Barra minn hekk, inħolqot il-ħtieġa li 
jiġi ċċarat x’għandu jinftiehem bħala 
akkwist wieħed, bl-effett li l-valur 

(10) Filwaqt li jikkalkolaw il-valur stmat 
ta' konċessjoni, l-awtoritajiet kontraenti u 
l-entitajiet għandhom jikkunsidraw il-
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aggregat tal-konċessjonijiet kollha 
konklużi għall-finijiet ta’ dan l-akkwist 
għandu jittieħed inkunsiderazzjoni fir-
rigward tal-limiti stabbiliti ta’ din id-
Direttiva, filwaqt li l-akkwist għandu jiġi 
riklamat bħala ħaġa sħiħa, possibbilment 
maqsum f’lottijiet. Il-kunċett ta’ akkwist 
wieħed jinkludi l-provvisti, ix-xogħlijiet u 
s-servizzi kollha meħtieġa biex jitwettaq 
proġett partikolari. Indikazzjonijiet għall-
eżistenza ta’ proġett wieħed jistgħu 
pereżempju jikkonsistu f’ippjanar u 
konċepiment ġenerali minn qabel mill-
awtorità kontraenti, il-fatt li l-elementi 
differenti mixtrija jissodisfaw funzjoni 
ekonomika u teknika waħda jew li huma 
b’xi mod ieħor loġikament interkonnessi.

valur totali tal-konċessjonijiet li huma 
parti minn proġett ta' konċessjoni wieħed 
mil-lat ta' konċessjonarju potenzjali.
indikazzjoni għall-eżistenza ta’ proġett 
wieħed tista' pereżempju tikkonsisti fil-fatt
li l-elementi differenti jissodisfaw funzjoni 
ekonomika u teknika waħda jeħtieġu tipi 
simili ta' investiment mill-konċessjonarju 
u jeħtieġu konċessjoni ta' data ta' bidu u 
dewmien simili.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-premessa 10 ġiet imfassla mill-ġdid sabiex tirrifletti aħjar l-ispeċifità tal-konċessjonijiet. 
B'mod partikolari, għandha issir aktar rilevanti mil-lat tal-konċessjonarju. Din għandha 
wkoll spjegazzjoni tal-kunċett "proġett wieħed" li preċedentement deher fl-Artikolu 6. Proġett 
ġenerali wieħed mil-lat tal-awtorità jista' jinkludi tipi differenti ta' konċessjonijiet li jattiraw 
parteċipanti tas-suq differenti, u jkunu mogħtija b'mod ġustifikabbli bħala konċessjonijiet 
separati.

Emenda 297
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġi żgurat ftuħ reali tas-suq u 
bilanċ ġust fl-applikazzjoni tar-regoli tal-
għoti tal-konċessjonijiet fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u 
postali huwa meħtieġ li l-entitajiet koperti 
jiġu identifikati fuq bażi li mhijiex l-istatus 
legali tagħhom. Għalhekk, għandu jiġi 
żgurat, li ma jiġix preġudikat it-trattament 
indaqs tal-entitajiet kontraenti li joperaw 

(11) Entitajiet koperti minn din id-
direttiva għandhom jiġu identifikati fuq 
bażi li mhijiex l-istatus legali tagħhom. 
Għalhekk, għandu jiġi żgurat, li ma jiġix 
preġudikat it-trattament indaqs tal-entitajiet 
kontraenti li joperaw fis-settur pubbliku u 
ta’ dawk li joperaw fis-settur privat. Huwa 
wkoll meħtieġ li jiġi żgurat, f’konformità 
mal-Artikolu 345 tat-Trattat, li ma jiġux 
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fis-settur pubbliku u ta’ dawk li joperaw 
fis-settur privat. Huwa wkoll meħtieġ li jiġi 
żgurat, f’konformità mal-Artikolu 345 tat-
Trattat, li ma jiġux preġudikati r-regoli li 
jirregolaw is-sistema tas-sjieda tal-
proprjetà fl-Istati Membri.

preġudikati r-regoli li jirregolaw is-sistema 
tas-sjieda tal-proprjetà fl-Istati Membri.

Or. en

Emenda 298
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġi żgurat ftuħ reali tas-suq u 
bilanċ ġust fl-applikazzjoni tar-regoli tal-
għoti tal-konċessjonijiet fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u 
postali huwa meħtieġ li l-entitajiet koperti 
jiġu identifikati fuq bażi li mhijiex l-istatus 
legali tagħhom. Għalhekk, għandu jiġi 
żgurat, li ma jiġix preġudikat it-trattament 
indaqs tal-entitajiet kontraenti li joperaw 
fis-settur pubbliku u ta’ dawk li joperaw 
fis-settur privat. Huwa wkoll meħtieġ li jiġi 
żgurat, f’konformità mal-Artikolu 345 tat-
Trattat, li ma jiġux preġudikati r-regoli li 
jirregolaw is-sistema tas-sjieda tal-
proprjetà fl-Istati Membri.

(11) Sabiex jiġi żgurat ftuħ reali tas-suq u 
bilanċ ġust fl-applikazzjoni tar-regoli tal-
għoti tal-konċessjonijiet fis-setturi tas-
servizzi tal-enerġija, it-trasport u postali 
huwa meħtieġ li l-entitajiet koperti jiġu 
identifikati fuq bażi li mhijiex l-istatus 
legali tagħhom. Għalhekk, għandu jiġi 
żgurat, li ma jiġix preġudikat it-trattament 
indaqs tal-entitajiet kontraenti li joperaw 
fis-settur pubbliku u ta’ dawk li joperaw 
fis-settur privat. Huwa wkoll meħtieġ li jiġi 
żgurat, f’konformità mal-Artikolu 345 tat-
Trattat, li ma jiġux preġudikati r-regoli li 
jirregolaw is-sistema tas-sjieda tal-
proprjetà fl-Istati Membri.

Or. de

Emenda 299
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġi żgurat ftuħ reali tas-suq u (11) Sabiex jiġi żgurat ftuħ reali tas-suq u 
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bilanċ ġust fl-applikazzjoni tar-regoli tal-
għoti tal-konċessjonijiet fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u 
postali huwa meħtieġ li l-entitajiet koperti 
jiġu identifikati fuq bażi li mhijiex l-istatus 
legali tagħhom. Għalhekk, għandu jiġi 
żgurat, li ma jiġix preġudikat it-trattament 
indaqs tal-entitajiet kontraenti li joperaw 
fis-settur pubbliku u ta’ dawk li joperaw 
fis-settur privat. Huwa wkoll meħtieġ li 
jiġi żgurat, f’konformità mal-Artikolu 345 
tat-Trattat, li ma jiġux preġudikati r-regoli 
li jirregolaw is-sistema tas-sjieda tal-
proprjetà fl-Istati Membri.

bilanċ ġust fl-applikazzjoni tar-regoli tal-
għoti tal-konċessjonijiet fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u 
postali huwa meħtieġ li l-entitajiet koperti 
jiġu identifikati b'mod ċar fid-dawl tal-
kompiti partikolari stabbiliti mill-
awtoritajiet pubbliċi. Huwa wkoll meħtieġ 
li jiġi żgurat, f’konformità mal-Artikolu 
345 tat-Trattat, li ma jiġux preġudikati r-
regoli li jirregolaw is-sistema tas-sjieda tal-
proprjetà fl-Istati Membri.

Or. fr

Emenda 300
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġi żgurat ftuħ reali tas-suq u 
bilanċ ġust fl-applikazzjoni tar-regoli tal-
għoti tal-konċessjonijiet fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u 
postali huwa meħtieġ li l-entitajiet koperti 
jiġu identifikati fuq bażi li mhijiex l-
istatus legali tagħhom. Għalhekk, għandu 
jiġi żgurat, li ma jiġix preġudikat it-
trattament indaqs tal-entitajiet kontraenti li 
joperaw fis-settur pubbliku u ta’ dawk li 
joperaw fis-settur privat. Huwa wkoll 
meħtieġ li jiġi żgurat, f’konformità mal-
Artikolu 345 tat-Trattat, li ma jiġux 
preġudikati r-regoli li jirregolaw is-sistema 
tas-sjieda tal-proprjetà fl-Istati Membri.

(11) Għandu jiġi żgurat, li jingħata t-
trattament indaqs tal-entitajiet kontraenti li 
joperaw fis-settur pubbliku u ta’ dawk li 
joperaw fis-settur privat. Huwa wkoll 
meħtieġ li jiġi żgurat, f’konformità mal-
Artikolu 345 tat-Trattat, li ma jiġux 
preġudikati r-regoli li jirregolaw is-sistema 
tas-sjieda tal-proprjetà fl-Istati Membri.

Or. en
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Emenda 301
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) L-entitajiet koperti mid-Direttiva 
m'għandhomx jiġu identifikati fuq il-bażi 
tal-istatus legali tagħhom. Għalhekk, 
għandu jiġi żgurat, li ma jiġix preġudikat 
it-trattament indaqs tal-entitajiet 
kontraenti li joperaw fis-settur pubbliku u 
ta’ dawk li joperaw fis-settur privat. Huwa 
wkoll meħtieġ li jiġi żgurat, f’konformità 
mal-Artikolu 345 tat-Trattat, li ma jiġux 
preġudikati r-regoli li jirregolaw is-
sistema tas-sjieda tal-proprjetà fl-Istati 
Membri.

Or. de

Emenda 302
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 11 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) F’konformità mal-Artikolu 14 
TFUE u b’assoċjazzjoni mal-Protokoll 26 
tiegħu, l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali 
u lokali għandu jkollhom diskrezzjoni 
wiesgħa fid-deċiżjoni dwar jekk jagħtux 
il-kuntratti għal servizzi ta’ interess 
ġenerali.

Or. en

Emenda 303
Cornelis de Jong
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Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Skont il-ġurisprudenza rilevanti tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, 
billi l-attivitajiet tal-logħob tal-azzard 
huma kkunsidrati bħala attivitajiet 
ekonomiċi ta' natura partikolari li ma 
jaqgħux direttament taħt l-applikazzjoni 
tar-regoli tat-Trattat, billi l-Istati Membri 
għandhom għażliet politiċi liberi tal-
konċessjonijiet esklużivi, uniċi jew 
multipli, l-inklużjoni tal-logħob tal-azzard 
fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-
Direttiva tikkontribwixxi għall-ħolqien 
tal-inċertezza legali. Għalhekk huwa 
xieraq li l-logħob tal-azzard jiġi eskluż 
mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 304
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Huwa xieraq li jiġu jesklużi mill-
ambitu ta’ din id-Direttiva ċerti 
konċessjonijiet ta' servizzi mogħtija lil 
operatur ekonomiku li huwa stess ikun 
awtorità kontraenti jew entità kontraenti
fuq il-bażi ta' dritt esklussiv li dak l-
operatur igawdi skont il-liġi nazzjonali jew 
att amministrattiv ippublikat u li jkun 
ingħata skont it-Trattat u l-leġiżlazzjoni 
settorjali tal-Unjoni dwar il-ġestjoni tan-
networks tal-infrastruttura relatata mal-
attivitajiet stipulati fl-Anness III, billi tali 
dritt esklussiv jagħmilha impossibbli li tiġi 

(13) Huwa xieraq li jiġu jesklużi mill-kamp 
ta' applikazzjoni ta’ din id-Direttiva ċerti 
konċessjonijiet ta' servizzi mogħtija lil 
operatur ekonomiku li huwa fuq il-bażi ta' 
dritt esklussiv li dak l-operatur igawdi 
skont il-liġi nazzjonali, regolament jew att 
amministrattiv ippublikat u li jkun ingħata 
skont it-Trattat u l-leġiżlazzjoni settorjali 
tal-Unjoni dwar il-ġestjoni tan-networks 
tal-infrastruttura relatata mal-attivitajiet 
stipulati fl-Anness III, billi tali dritt 
esklussiv jagħmilha impossibbli li tiġi 
segwita proċedura kompetittiva għall-
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segwita proċedura kompetittiva għall-
għoti. B'deroga u mingħajr preġudizzju 
għall-konsegwenzi legali tal-esklużjoni 
ġenerali mill-ambitu ta 'din id-Direttiva, il-
konċessjonijiet kif definit fl-Artikolu 8(1)
għandhom ikunu suġġetti għall-obbligu ta' 
pubblikazzjoni ta' avviż tal-għoti ta' 
konċessjoni sabiex tkun żgurata t-
trasparenza bażika sakemm il-
kondizzjonijiet ta' din it-trasparenza ma 
jkunux previsti fil-leġiżlazzjoni settorjali.

għoti. B'deroga u mingħajr preġudizzju 
għall-konsegwenzi legali tal-esklużjoni 
ġenerali mill-kamp ta' applikazzjoni ta 'din 
id-Direttiva, il-konċessjonijiet li 
jikkonċernaw il-ġestjoni tal-infrastruttura 
tan-netwerk relatata mal-attivitajiet 
stabbiliti fl-Anness III għandhom ikunu 
suġġetti għall-obbligu ta' pubblikazzjoni ta' 
avviż tal-għoti ta' konċessjoni sabiex tkun 
żgurata t-trasparenza bażika sakemm il-
kondizzjonijiet ta' din it-trasparenza ma 
jkunux previsti fil-leġiżlazzjoni settorjali.

Or. en

Emenda 305
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Huwa xieraq li jiġu jesklużi mill-
ambitu ta’ din id-Direttiva ċerti 
konċessjonijiet ta' servizzi mogħtija lil 
operatur ekonomiku li huwa stess ikun 
awtorità kontraenti jew entità kontraenti 
fuq il-bażi ta' dritt esklussiv li dak l-
operatur igawdi skont il-liġi nazzjonali jew 
att amministrattiv ippublikat u li jkun 
ingħata skont it-Trattat u l-leġiżlazzjoni 
settorjali tal-Unjoni dwar il-ġestjoni tan-
networks tal-infrastruttura relatata mal-
attivitajiet stipulati fl-Anness III, billi tali 
dritt esklussiv jagħmilha impossibbli li tiġi 
segwita proċedura kompetittiva għall-
għoti. B'deroga u mingħajr preġudizzju 
għall-konsegwenzi legali tal-esklużjoni 
ġenerali mill-ambitu ta 'din id-Direttiva, il-
konċessjonijiet kif definit fl-Artikolu 8(1)
għandhom ikunu suġġetti għall-obbligu ta' 
pubblikazzjoni ta' avviż tal-għoti ta' 
konċessjoni sabiex tkun żgurata t-
trasparenza bażika sakemm il-

(13) Huwa xieraq li jiġu jesklużi mill-kamp 
ta' applikazzjoni ta’ din id-Direttiva ċerti 
konċessjonijiet ta' servizzi mogħtija lil 
operatur ekonomiku li jgawdi mid-dritt
esklussiv skont il-liġi nazzjonali, 
regolament jew att amministrattiv 
ippublikat u li jkun ingħata skont it-Trattat 
u l-leġiżlazzjoni settorjali tal-Unjoni, billi 
tali dritt esklussiv jagħmilha impossibbli li 
tiġi segwita proċedura kompetittiva għall-
għoti. Il-konċessjonijiet li ssir referenza 
għalihom huma dawk li jikkonċernaw il-
ġestjoni tal-infrastruttura tan-netwerk 
relatata mal-attivitajiet stabbiliti fl-
Anness III, jew dawk li jikkonċernaw 
attività stabbilita fl-Anness III li, meta din 
id-Direttiva tiġi adottata tkun is-suġġett 
ta' tariffa regolata fuq livell nazzjonali 
stabbilita minn liġi jew regolament. 
B'deroga u mingħajr preġudizzju għall-
konsegwenzi legali tal-esklużjoni ġenerali 
mill-kamp ta' applikazzjoni ta 'din id-
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kondizzjonijiet ta' din it-trasparenza ma 
jkunux previsti fil-leġiżlazzjoni settorjali.

Direttiva, il-konċessjonijiet li 
jikkonċernaw il-ġestjoni tal-infrastruttura 
tan-netwerk relatata mal-attivitajiet 
stabbiliti fl-Anness III, jew dawk li 
jikkonċernaw attività stabbilita fl-
Anness III li, meta din id-Direttiva tiġi 
adottata tkun is-suġġett ta' tariffa regolata 
fuq livell nazzjonali, għandhom ikunu 
suġġetti għall-obbligu ta' pubblikazzjoni ta' 
avviż tal-għoti ta' konċessjoni sabiex tkun 
żgurata t-trasparenza bażika sakemm il-
kondizzjonijiet ta' din it-trasparenza ma 
jkunux previsti fil-leġiżlazzjoni settorjali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-Emenda 9 (Premessa 13) tar-Rapporteur f'rabta mat-tfassil mill-ġdid tal-
Artikolu 8(1) tal-proposta għal direttiva (Emenda 69).

Emenda 306
Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Huwa xieraq li jiġu jesklużi mill-
ambitu ta’ din id-Direttiva ċerti 
konċessjonijiet ta' servizzi mogħtija lil 
operatur ekonomiku li huwa stess ikun 
awtorità kontraenti jew entità kontraenti 
fuq il-bażi ta' dritt esklussiv li dak l-
operatur igawdi skont il-liġi nazzjonali jew 
att amministrattiv ippublikat u li jkun 
ingħata skont it-Trattat u l-leġiżlazzjoni 
settorjali tal-Unjoni dwar il-ġestjoni tan-
networks tal-infrastruttura relatata mal-
attivitajiet stipulati fl-Anness III, billi tali 
dritt esklussiv jagħmilha impossibbli li tiġi 
segwita proċedura kompetittiva għall-
għoti. B'deroga u mingħajr preġudizzju 
għall-konsegwenzi legali tal-esklużjoni 
ġenerali mill-ambitu ta 'din id-Direttiva, 

(13) Huwa xieraq li jiġu jesklużi mill-kamp 
ta' applikazzjoni ta’ din id-Direttiva ċerti 
konċessjonijiet ta' servizzi mogħtija lil 
operatur ekonomiku li jgawdi mid-dritt
esklussiv skont il-liġi nazzjonali, 
regolament jew att amministrattiv 
ippublikat u li jkun ingħata skont it-Trattat 
u l-leġiżlazzjoni settorjali tal-Unjoni, billi 
tali dritt esklussiv jagħmilha impossibbli li 
tiġi segwita proċedura kompetittiva għall-
għoti. Il-konċessjonijiet li ssir referenza 
għalihom huma dawk li jikkonċernaw il-
ġestjoni tal-infrastruttura tan-netwerk 
relatata mal-attivitajiet stabbiliti fl-
Anness III jew dawk li jikkonċernaw 
attività soġġetta għal tariffa regolata fuq 
livell nazzjonali jew dawk fejn l-interess 
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il-konċessjonijiet kif definit fl-
Artikolu 8(1) għandhom ikunu suġġetti 
għall-obbligu ta' pubblikazzjoni ta' avviż 
tal-għoti ta' konċessjoni sabiex tkun 
żgurata t-trasparenza bażika sakemm il-
kondizzjonijiet ta' din it-trasparenza ma 
jkunux previsti fil-leġiżlazzjoni settorjali.

soċjoekonomiku jista' jitqies aktar 
importanti.

Or. en

Emenda 307
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Huwa xieraq li jiġu jesklużi mill-
ambitu ta’ din id-Direttiva ċerti 
konċessjonijiet ta' servizzi mogħtija lil 
operatur ekonomiku li huwa stess ikun 
awtorità kontraenti jew entità kontraenti 
fuq il-bażi ta' dritt esklussiv li dak l-
operatur igawdi skont il-liġi nazzjonali jew 
att amministrattiv ippublikat u li jkun 
ingħata skont it-Trattat u l-leġiżlazzjoni 
settorjali tal-Unjoni dwar il-ġestjoni tan-
networks tal-infrastruttura relatata mal-
attivitajiet stipulati fl-Anness III, billi tali 
dritt esklussiv jagħmilha impossibbli li tiġi 
segwita proċedura kompetittiva għall-
għoti. B'deroga u mingħajr preġudizzju 
għall-konsegwenzi legali tal-esklużjoni 
ġenerali mill-ambitu ta 'din id-Direttiva, il-
konċessjonijiet kif definit fl-Artikolu 8(1) 
għandhom ikunu suġġetti għall-obbligu ta' 
pubblikazzjoni ta' avviż tal-għoti ta' 
konċessjoni sabiex tkun żgurata t-
trasparenza bażika sakemm il-
kondizzjonijiet ta' din it-trasparenza ma 
jkunux previsti fil-leġiżlazzjoni settorjali.

(13) Huwa xieraq li jiġu jesklużi mill-kamp 
ta' applikazzjoni ta’ din id-Direttiva ċerti 
konċessjonijiet ta' servizzi mogħtija lil 
operatur ekonomiku li huwa stess ikun 
awtorità kontraenti jew entità kontraenti 
fuq il-bażi ta' dritt esklussiv li dak l-
operatur igawdi skont il-liġi nazzjonali jew 
att amministrattiv ippublikat, bħal fil-każ 
tal-konċessjonijiet marittimi ta' dominju 
pubbliku għall-iskopijiet ta' turiżmu u ta' 
divertiment, u li jkun ingħata skont it-
Trattat u l-leġiżlazzjoni settorjali tal-
Unjoni dwar il-ġestjoni tan-networks tal-
infrastruttura relatata mal-attivitajiet 
stipulati fl-Anness III, billi tali dritt 
esklussiv jagħmilha impossibbli li tiġi 
segwita proċedura kompetittiva għall-
għoti. B'deroga u mingħajr preġudizzju 
għall-konsegwenzi legali tal-esklużjoni 
ġenerali mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva, il-konċessjonijiet kif definit fl-
Artikolu 8(1) għandhom ikunu suġġetti 
għall-obbligu ta' pubblikazzjoni ta' avviż 
tal-għoti ta' konċessjoni sabiex tkun 
żgurata t-trasparenza bażika sakemm il-
kondizzjonijiet ta' din it-trasparenza ma 
jkunux previsti fil-leġiżlazzjoni settorjali.
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Or. it

Emenda 308
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Huwa xieraq li jiġu jesklużi mill-
ambitu ta’ din id-Direttiva ċerti 
konċessjonijiet ta' servizzi mogħtija lil 
operatur ekonomiku li huwa stess ikun 
awtorità kontraenti jew entità kontraenti 
fuq il-bażi ta' dritt esklussiv li dak l-
operatur igawdi skont il-liġi nazzjonali jew
att amministrattiv ippublikat u li jkun 
ingħata skont it-Trattat u l-leġiżlazzjoni 
settorjali tal-Unjoni dwar il-ġestjoni tan-
networks tal-infrastruttura relatata mal-
attivitajiet stipulati fl-Anness III, billi tali 
dritt esklussiv jagħmilha impossibbli li tiġi 
segwita proċedura kompetittiva għall-
għoti. B'deroga u mingħajr preġudizzju 
għall-konsegwenzi legali tal-esklużjoni 
ġenerali mill-ambitu ta 'din id-Direttiva, il-
konċessjonijiet kif definit fl-Artikolu 8(1) 
għandhom ikunu suġġetti għall-obbligu ta' 
pubblikazzjoni ta' avviż tal-għoti ta' 
konċessjoni sabiex tkun żgurata t-
trasparenza bażika sakemm il-
kondizzjonijiet ta' din it-trasparenza ma 
jkunux previsti fil-leġiżlazzjoni settorjali.

(13) Huwa xieraq li jiġu jesklużi mill-kamp 
ta' applikazzjoni ta’ din id-Direttiva ċerti 
konċessjonijiet ta' servizzi mogħtija lil 
operatur ekonomiku li huwa stess ikun 
awtorità kontraenti jew entità kontraenti 
fuq il-bażi ta' dritt esklussiv li dak l-
operatur igawdi skont il-liġi nazzjonali jew 
att amministrattiv ippublikat, bħal fil-każ 
tal-konċessjonijiet marittimi ta' dominju 
pubbliku għall-iskopijiet ta' turiżmu u 
divertiment, u li jkun ingħata skont it-
Trattat u l-leġiżlazzjoni settorjali tal-
Unjoni dwar il-ġestjoni tan-networks tal-
infrastruttura relatata mal-attivitajiet 
stipulati fl-Anness III, billi tali dritt 
esklussiv jagħmilha impossibbli li tiġi 
segwita proċedura kompetittiva għall-
għoti. B'deroga u mingħajr preġudizzju 
għall-konsegwenzi legali tal-esklużjoni 
ġenerali mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva, il-konċessjonijiet kif definit fl-
Artikolu 8(1) għandhom ikunu suġġetti 
għall-obbligu ta' pubblikazzjoni ta' avviż 
tal-għoti ta' konċessjoni sabiex tkun 
żgurata t-trasparenza bażika sakemm il-
kondizzjonijiet ta' din it-trasparenza ma 
jkunux previsti fil-leġiżlazzjoni settorjali.

Or. it

Emenda 309
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) F'konformità mal-Artikolu 14 u l-
Protokoll 26 tat-TFUE, l-Istati Membri u 
l-awtoritajiet lokali u reġjonali jgawdu 
mil-libertà kollha biex iwettqu kompiti ta' 
servizz pubbliku billi jużaw ir-riżorsi 
interni tagħhom stess. Huma jistgħu 
jwettqu servizzi pubbliċi bil-kooperazzjoni 
ta’ awtoritajiet pubbliċi lokali jew gruppi 
ta' awtoritajiet pubbliċi, permezz tal-
kondiviżjoni kuntrattwali jew istituzzjonali 
tal-kompetenzi skont l-organizzazzjoni 
interna tal-Istati Membri. Dawn it-tipi ta' 
kooperazzjoni ma jagħmlux parti mill-
kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni dwar l-akkwist pubbliku u l-
konċessjonijiet. Il-liġi tal-Unjoni ma 
timponix l-użu ta’ forma legali partikolari 
fuq l-awtoritajiet pubbliċi sabiex 
jipprovdu s-servizzi pubbliċi b’mod 
konġunt. It-trasferiment tal-kompetenzi 
bejn l-awtoritajiet pubbliċi hija kwistjoni 
ta' organizzazzjoni inerna u għalhekk ma 
taqax fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din il-
leġiżlazzjoni.

Or. en

(Ara l-Opinjoni tal-Kumitati tar-Reġjuni dwar l-Għoti ta' Kuntratti ta' Konċessjonijiet 
(ECOS-V-030) Lulju 2012)

Emenda 310
PA_NonLeg_art42

Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Din id-Direttiva hija bla ħsara għas-
setgħa tal-Istati Membri li jagħtu, 
jiddefinixxu u jorganizzaw il-
provvediment ta' kompitu ta' servizz 
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pubbliku b’konformità mal-Protokoll 29 
anness mat-Trattati dwar is-sistema ta’ 
xandir pubbliku fl-Istati Membri.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandha tiżdied premessa ġdida li tagħmel referenza espliċita għall-Protokoll ta' Amsterdam 
bħala strument tal-liġi primarja tal-UE. Din l-emenda tkun simili għar-referenza tal-
Protokoll ta' Amsterdam fil-komunikazzjoni interpretattiva tal-Kummissjoni dwar il-
konċessjonijiet skont il-liġi tal-Komunità.

Emenda 311
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Huwa xieraq li jiġu esklużi mill-
kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva 
konċessjonijiet relatati mal-attivitajiet tal-
logħob tal-azzard li jinvolvu riskju 
finanzjarju permezz tal-investiment ta' 
somma ta' flus fil-logħob tal-azzard 
(lotteriji, imħatri), immexxija f'livell 
nazzjonali minn korp uniku, li skont it-
Trattati, ingħata drittijiet esklużivi minn 
Stat Membru wieħed jew aktar skont 
liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet 
amministrattivi nazzjonali applikabbli u 
ppubblikati. Dik l-esklużjoni hija 
ġġustifikata mill-għoti ta' drittijiet 
esklużivi lil korp uniku f'livell nazzjonali 
u b'hekk proċedura kompetittiva ssir 
inapplikabbli, kif ukoll mill-ħtieġa li 
tinżamm il-possibilità għall-Istati Membri 
biex jirregolaw is-settur tal-logħob tal-
azzard fil-livell nazzjonali fid-dawl tal-
obbligi tagħhom f'termini tal-protezzjoni 
tal-pubbliku u l-ordni soċjali.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Premessa ġdida li tikkjarifika l-esklużjoni ta' parti tas-settur tal-logħob tal-azzard (ara l-AM 
75 tar-Rapporteur). L-għoti ta' drittijiet esklużivi jagħmel proċedura kompetittiva 
inapplikabbli. L-Istati Membri jridu wkoll iżommu ċerta flessibilità f'dan is-settur sensittiv 
(protezzjoni tal-pubbliku u ordni soċjali). Il-kapaċità ta' Stat għall-azzjoni f'dan ir-rigward 
ma tridx titnaqqas mir-regoli li mhumiex xierqa għas-settur (pereżempju waqfien ta' 
operazzjoni ta' logħba tal-azzard).

Emenda 312
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Huwa xieraq li jiġu esklużi ċerti 
konċessjonijiet ta’ servizzi u xogħlijiet 
mogħtija lil impriżi assoċjati ma' entitajiet 
kontraenti, li jkollhom bħala l-attività 
prinċipali tagħhom l-għoti ta’ dawn is-
servizzi jew xogħlijiet lill-grupp li jagħmlu 
parti minnu, aktar milli joffruhom fis-suq. 
Huwa xieraq ukoll li jiġu esklużi ċerti 
konċessjonijiet ta’ servizz u xogħlijiet 
mogħtija minn entità kontraenti lil
impriża konġunta li hija magħmula minn 
għadd ta’ entitajiet kontraenti għall-għan 
li jitwettqu attivitajiet koperti minn din id-
Direttiva u li l-entità hija parti minnhom. 
Madankollu, huwa xieraq li jiġi żgurat li 
din l-esklużjoni ma toħloqx distorsjoni fil-
kompetizzjoni għall-benefiċċju tal-impriżi 
jew l-impriżi konġunti li huma assoċjati 
mal-entitajiet kontraenti; huwa xieraq li 
jiġi pprovdut sett adegwat ta’ regoli, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-limiti 
massimi li fihom l-impriżi jistgħu jiksbu 
parti mill-fatturat tagħhom mis-suq u li ’l 
fuq minnhom jistgħu jitilfu l-possibbiltà li 
jingħataw konċessjonijiet mingħajr sejħa 
għall-kompetizzjoni, il-kompożizzjoni ta’ 
tali impriżi konġunti u l-istabbiltà tar-
rabtiet bejn dawn l-impriżi konġunti u l-
entitajiet kontraenti li huma magħmula 

imħassar
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minnhom.

Or. en

Emenda 313
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Huwa xieraq li jiġu esklużi ċerti 
konċessjonijiet ta’ servizzi u xogħlijiet 
mogħtija lil impriżi assoċjati ma' entitajiet 
kontraenti, li jkollhom bħala l-attività 
prinċipali tagħhom l-għoti ta’ dawn is-
servizzi jew xogħlijiet lill-grupp li jagħmlu 
parti minnu, aktar milli joffruhom fis-suq.
Huwa xieraq ukoll li jiġu esklużi ċerti 
konċessjonijiet ta’ servizz u xogħlijiet 
mogħtija minn entità kontraenti lil impriża 
konġunta li hija magħmula minn għadd ta’ 
entitajiet kontraenti għall-għan li jitwettqu 
attivitajiet koperti minn din id-Direttiva u li 
l-entità hija parti minnhom. Madankollu, 
huwa xieraq li jiġi żgurat li din l-esklużjoni 
ma toħloqx distorsjoni fil-kompetizzjoni 
għall-benefiċċju tal-impriżi jew l-impriżi 
konġunti li huma assoċjati mal-entitajiet 
kontraenti; huwa xieraq li jiġi pprovdut sett 
adegwat ta’ regoli, b’mod partikolari fir-
rigward tal-limiti massimi li fihom l-
impriżi jistgħu jiksbu parti mill-fatturat 
tagħhom mis-suq u li ’l fuq minnhom 
jistgħu jitilfu l-possibbiltà li jingħataw 
konċessjonijiet mingħajr sejħa għall-
kompetizzjoni, il-kompożizzjoni ta’ tali 
impriżi konġunti u l-istabbiltà tar-rabtiet 
bejn dawn l-impriżi konġunti u l-entitajiet 
kontraenti li huma magħmula minnhom.

(14) Huwa xieraq li jiġu esklużi ċerti 
konċessjonijiet ta’ servizzi u xogħlijiet 
mogħtija lil impriżi assoċjati ma' entitajiet 
kontraenti li mhumiex awtoritajiet 
kontraenti, li jkollhom bħala l-attività 
prinċipali tagħhom l-għoti ta’ dawn is-
servizzi jew xogħlijiet lill-grupp li jagħmlu 
parti minnu, aktar milli joffruhom fis-suq.
Huwa xieraq ukoll li jiġu esklużi ċerti 
konċessjonijiet ta’ servizz u xogħlijiet 
mogħtija minn entità kontraenti lil impriża 
konġunta li hija magħmula minn għadd ta’ 
entitajiet kontraenti li mhumiex 
awtoritajiet kontraenti għall-għan li 
jitwettqu attivitajiet koperti minn din id-
Direttiva u li l-entità hija parti minnhom.
Madankollu, huwa xieraq li jiġi żgurat li 
din l-esklużjoni ma toħloqx distorsjoni fil-
kompetizzjoni għall-benefiċċju tal-impriżi 
jew l-impriżi konġunti li huma assoċjati 
mal-entitajiet kontraenti; huwa xieraq li jiġi 
pprovdut sett adegwat ta’ regoli, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-limiti massimi li 
fihom l-impriżi jistgħu jiksbu parti mill-
fatturat tagħhom mis-suq u li ’l fuq 
minnhom jistgħu jitilfu l-possibbiltà li 
jingħataw konċessjonijiet mingħajr sejħa 
għall-kompetizzjoni, il-kompożizzjoni ta’ 
tali impriżi konġunti u l-istabbiltà tar-
rabtiet bejn dawn l-impriżi konġunti u l-
entitajiet kontraenti li huma magħmula 
minnhom.

Or. fr
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Emenda 314
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Huwa xieraq li jiġu esklużi ċerti 
konċessjonijiet ta’ servizzi u xogħlijiet 
mogħtija lil impriżi assoċjati ma' entitajiet 
kontraenti, li jkollhom bħala l-attività 
prinċipali tagħhom l-għoti ta’ dawn is-
servizzi jew xogħlijiet lill-grupp li jagħmlu 
parti minnu, aktar milli joffruhom fis-suq.
Huwa xieraq ukoll li jiġu esklużi ċerti 
konċessjonijiet ta’ servizz u xogħlijiet 
mogħtija minn entità kontraenti lil impriża 
konġunta li hija magħmula minn għadd ta’ 
entitajiet kontraenti għall-għan li jitwettqu 
attivitajiet koperti minn din id-Direttiva u li 
l-entità hija parti minnhom. Madankollu, 
huwa xieraq li jiġi żgurat li din l-esklużjoni 
ma toħloqx distorsjoni fil-kompetizzjoni 
għall-benefiċċju tal-impriżi jew l-impriżi 
konġunti li huma assoċjati mal-entitajiet 
kontraenti; huwa xieraq li jiġi pprovdut sett 
adegwat ta’ regoli, b’mod partikolari fir-
rigward tal-limiti massimi li fihom l-
impriżi jistgħu jiksbu parti mill-fatturat 
tagħhom mis-suq u li ’l fuq minnhom 
jistgħu jitilfu l-possibbiltà li jingħataw 
konċessjonijiet mingħajr sejħa għall-
kompetizzjoni, il-kompożizzjoni ta’ tali 
impriżi konġunti u l-istabbiltà tar-rabtiet 
bejn dawn l-impriżi konġunti u l-entitajiet 
kontraenti li huma magħmula minnhom.

(14) Huwa xieraq li jiġu esklużi ċerti 
konċessjonijiet ta’ servizzi u xogħlijiet 
mogħtija lil impriżi assoċjati ma' entitajiet 
kontraenti, b'parteċipazzjoni privata jew 
mingħajrha, u li jkollhom bħala l-attività 
prinċipali tagħhom l-għoti ta’ dawn is-
servizzi jew xogħlijiet lill-grupp li jagħmlu 
parti minnu, aktar milli joffruhom fis-suq.
Huwa xieraq ukoll li jiġu esklużi ċerti 
konċessjonijiet ta’ servizz u xogħlijiet 
mogħtija minn entità kontraenti lil impriża 
konġunta li hija magħmula minn għadd ta’ 
entitajiet kontraenti għall-għan li jitwettqu 
attivitajiet koperti minn din id-Direttiva u li 
l-entità hija parti minnhom. Madankollu, 
huwa xieraq li jiġi żgurat li din l-esklużjoni 
ma toħloqx distorsjoni fil-kompetizzjoni 
għall-benefiċċju tal-impriżi jew l-impriżi 
konġunti li huma assoċjati mal-entitajiet 
kontraenti; huwa xieraq li jiġi pprovdut sett 
adegwat ta’ regoli, b’mod partikolari fir-
rigward tal-limiti massimi li fihom l-
impriżi jistgħu jiksbu parti mill-fatturat 
tagħhom mis-suq u li ’l fuq minnhom 
jistgħu jitilfu l-possibbiltà li jingħataw 
konċessjonijiet mingħajr sejħa għall-
kompetizzjoni, il-kompożizzjoni ta’ tali 
impriżi konġunti u l-istabbiltà tar-rabtiet 
bejn dawn l-impriżi konġunti u l-entitajiet 
kontraenti li huma magħmula minnhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-Artikolu 11 dwar l-impriżi assoċjati. Fil-kuntest ta' dan l-artikolu, il-
parteċipazzjoni privata f'impriżi assoċjati hija awtorizzata, għall-kuntrarju tal-Artikolu 15 
dwar il-kooperazzjoni pubblika-pubblika, fejn mhija possibbli l-ebda parteċipazzjoni fil-



AM\916800MT.doc 67/178 PE496.581v03-00

MT

persuna ġuridika kkontrollata mill-awtorità kontraenti jew entità. 

Emenda 315
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Min-naħa l-oħra, il-kuntratti ta' 
servizzi fl-oqsma tal-protezzjoni ċivili, 
rispons għall-emerġenza u prevenzjoni 
tal-periklu ta' kuljum għandhom ikunu 
esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva. Dawn l-oqsma jinkludu, b'mod 
partikolari, xogħol ta' salvataġġ ta' 
emerġenza, li jifforma parti mill-
prevenzjoni tal-periklu ta' kuljum u 
m'għandux jiġi definit separat mis-
servizzi tal-ambulanza. Sabiex tiġi żgurata 
protezzjoni ċivili b'suċċess u rispons 
għall-emerġenza bħala parti mill-
prevenzjoni tal-periklu ta' kuljum fl-
interessi tal-pubbliku ġenerali, għandu 
jkun biżżejjed li jiġu applikati l-prinċipji 
tal-liġi primarja.

Or. de

Emenda 316
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Hemm inċertezza legali konsiderevoli 
dwar kemm il-kooperazzjoni bejn 
awtoritajiet pubbliċi għandha tiġi koperta 
b'regoli dwar l-għoti ta' konċessjonijiet. 
Il-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea hija 

imħassar
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interpretata b’mod differenti fost l-Istati 
Membri u anki fost l-awtoritajiet 
kontraenti jew ċerti entitajiet kontraenti. 
Għaldaqstant huwa neċessarju li jiġi 
ċċarat f’liema każijiet, il-konċessjonijiet 
konklużi bejn dawn l-awtoritatijiet 
kontraenti mhumiex soġġetti għall-
applikazzjoni tar-regoli tal-għoti tal-
konċessjonjiet pubbliċi. Din il-kjarifika 
għandha tkun iggwidata mill-prinċipji 
stabbiliti fil-ġurisprudenza rilevanti tal-
Qorti tal-Ġustizzja. Din il-kjarifika 
għandha tkun iggwidata mill-prinċipji 
stabbiliti fil-ġurisprudenza rilevanti tal-
Qorti tal-Ġustizzja. 4 (1) (1) ma għandux 
bħala tali jeskludi l-applikazzjoni ta' 
regoli għall-għoti ta' konċessjonijiet. 
Madankollu, l-applikazzjoni ta' regoli tal-
għoti ta' konċessjonijiet ma għandhiex 
tinterferixxi mal-libertà tal-awtoritajiet 
pubbliċi li jiddeċiedu kif jorganizzaw il-
mod li bih iwettqu l-kompiti tagħhom ta’ 
servizz pubbliku. Konċessjonijiet mogħtija 
lil entitajiet kontrollati jew kooperazzjoni 
għall-eżekuzzjoni konġunta tal-kompiti ta’ 
servizz pubbliku tal-awtoritajiet jew l-
entitajiet kontraenti parteċipanti 
għandhom għalhekk jiġu eżentati mill-
applikazzjoni tar-regoli jekk jiġu 
ssodisfatti il-kundizzjonijiet stabbiliti f’din 
id-Direttiva. Din id-Direttiva għandu 
jkollha l-għan li tiżgura li kull 
kooperazzjoni eżentata bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi ma tikkawżax distorsjoni fil-
kompetizzjoni fir-rigward tal-atturi 
ekonomiċi privati. Il-parteċipazzjoni ta’ 
awtorità kontraenti bħala offerent fi 
proċedura għall-għoti ta’ kuntratt 
pubbliku lanqas ma għandha tikkawża 
tgħawwiġ fil-kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 317
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Hemm inċertezza legali konsiderevoli 
dwar kemm il-kooperazzjoni bejn 
awtoritajiet pubbliċi għandha tiġi koperta 
b'regoli dwar l-għoti ta' konċessjonijiet.
Il-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea hija 
interpretata b’mod differenti fost l-Istati 
Membri u anki fost l-awtoritajiet 
kontraenti jew ċerti entitajiet kontraenti. 
Għaldaqstant huwa neċessarju li jiġi 
ċċarat f’liema każijiet, il-konċessjonijiet 
konklużi bejn dawn l-awtoritatijiet 
kontraenti mhumiex soġġetti għall-
applikazzjoni tar-regoli tal-għoti tal-
konċessjonjiet pubbliċi. Din il-kjarifika 
għandha tkun iggwidata mill-prinċipji 
stabbiliti fil-ġurisprudenza rilevanti tal-
Qorti tal-Ġustizzja. Din il-kjarifika 
għandha tkun iggwidata mill-prinċipji 
stabbiliti fil-ġurisprudenza rilevanti tal-
Qorti tal-Ġustizzja. Il-fatt biss li ż-żewġ 
partijiet għal ftehim ikunu huma stess 
awtoritajiet kontraenti jew entitajiet 
kontraenti skont l-Art. 4 (1) (1) ma 
għandux bħala tali jeskludi l-applikazzjoni 
ta' regoli għall-għoti ta' konċessjonijiet.  
Madankollu, l-applikazzjoni ta' regoli tal-
għoti ta' konċessjonijiet ma għandhiex
tinterferixxi mal-libertà tal-awtoritajiet 
pubbliċi li jiddeċiedu kif jorganizzaw il-
mod li bih iwettqu l-kompiti tagħhom ta’ 
servizz pubbliku. Konċessjonijiet mogħtija
lil entitajiet kontrollati jew kooperazzjoni 
għall-eżekuzzjoni konġunta tal-kompiti ta’ 
servizz pubbliku tal-awtoritajiet jew l-
entitajiet kontraenti parteċipanti għandhom 
għalhekk jiġu eżentati mill-applikazzjoni 
tar-regoli jekk jiġu ssodisfatti il-
kundizzjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva. 
Din id-Direttiva għandu jkollha l-għan li 
tiżgura li kull kooperazzjoni eżentata bejn 
l-awtoritajiet pubbliċi ma tikkawżax 
distorsjoni fil-kompetizzjoni fir-rigward 

(17) Din id-Direttiva hija bbażata fuq il-
ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. 
F'konformità ma' din il-ġurisprudenza 
hija tikkjarifika taħt liema kondizzjonijiet 
l-għoti tal-konċessjonijiet konklużi bejn l-
awtoritajiet pubbliċi mhijiex soġġetta 
għall-ambitu ta' din id-Direttiva. Din il-
kjarifika għandha tkun iggwidata mill-
prinċipji stabbiliti fil-ġurisprudenza 
rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja. Il-fatt biss 
li ż-żewġ partijiet għal ftehim ikunu huma 
stess awtoritajiet kontraenti jew entitajiet 
kontraenti skont l-Art. 4 (1) (1) ma 
għandux bħala tali jeskludi l-applikazzjoni 
ta' regoli għall-għoti ta' konċessjonijiet. 
Madankollu, l-applikazzjoni ta' regoli tal-
għoti ta' konċessjonijiet ma tridx
tinterferixxi mad-dritt tal-awtoritajiet 
pubbliċi li jiddeċiedu kif jorganizzaw il-
mod li bih iwettqu l-kompiti tagħhom ta’ 
servizz pubbliku. L-għoti tal-
konċessjonijiet lil entitajiet kontrollati jew 
kooperazzjoni għall-eżekuzzjoni konġunta 
tal-kompiti ta’ servizz pubbliku tal-
awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti 
parteċipanti għandhom għalhekk jiġu 
eżentati mill-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva jekk jiġu ssodisfatti il-
kundizzjonijiet.
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tal-atturi ekonomiċi privati. Il-
parteċipazzjoni ta’ awtorità kontraenti 
bħala offerent fi proċedura għall-għoti ta’ 
kuntratt pubbliku lanqas ma għandha 
tikkawża tgħawwiġ fil-kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 318
PA_NonLeg_art42

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Hemm inċertezza legali konsiderevoli 
dwar kemm il-kooperazzjoni bejn 
awtoritajiet pubbliċi għandha tiġi koperta 
b'regoli dwar l-għoti ta' konċessjonijiet. Il-
ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea hija 
interpretata b’mod differenti fost l-Istati 
Membri u anki fost l-awtoritajiet kontraenti 
jew ċerti entitajiet kontraenti.
Għaldaqstant huwa neċessarju li jiġi ċċarat 
f’liema każijiet, il-konċessjonijiet konklużi 
bejn dawn l-awtoritatijiet kontraenti 
mhumiex soġġetti għall-applikazzjoni tar-
regoli tal-għoti tal-konċessjonjiet pubbliċi. 
Din il-kjarifika għandha tkun iggwidata 
mill-prinċipji stabbiliti fil-ġurisprudenza 
rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja. Din il-
kjarifika għandha tkun iggwidata mill-
prinċipji stabbiliti fil-ġurisprudenza 
rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja. Il-fatt biss 
li ż-żewġ partijiet għal ftehim ikunu huma 
stess awtoritajiet kontraenti jew entitajiet 
kontraenti skont l-Art. 4 (1) (1) ma 
għandux bħala tali jeskludi l-applikazzjoni 
ta' regoli għall-għoti ta' konċessjonijiet.
Madankollu, l-applikazzjoni ta' regoli tal-
għoti ta' konċessjonijiet ma għandhiex
tinterferixxi mal-libertà tal-awtoritajiet 
pubbliċi li jiddeċiedu kif jorganizzaw il-
mod li bih iwettqu l-kompiti tagħhom ta’ 

(17) Hemm inċertezza legali konsiderevoli 
dwar kemm il-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet kontraenti - kemm jekk ikunu 
awtoritajiet pubbliċi jew korpijiet 
irregolati mil-liġi pubblika, li wħud 
minnhom għandhom parteċipazzjoni 
privata mingħajr skop ta' profitt impenjati 
biex jiksbu l-ħtiġijiet ta' interess ġenerali 
u li m'għandhomx karattru industrijali 
jew kummerċjali skont l-Artikolu 6(a) ta' 
din id-Direttiva - għandha tiġi koperta 
b'regoli dwar l-għoti ta' konċessjonijiet. Il-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea applikabbli għall-
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet pubbliċi
hija interpretata b’mod differenti fost l-
Istati Membri u anki fost l-awtoritajiet 
kontraenti, inklużi rigward il-
kondizzjonijiet għall-applikazzjoni 
estensiva u proporzjonata tagħha għall-
kooperazzjoni bejn il-korpijiet irregolati 
mil-liġi pubblika, li, b'mod differenti mill-
awtoritajiet pubbliċi, jistgħu jkollhom 
parteċipazzjoni privata mingħajr skop ta' 
profitt skont il-leġiżlazzjoni fis-seħħ fl-
Istati Membri, u b'referenza għall-kunċett 
tal-impriża soċjali stabbilita fil-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 
ta' Ottubru 2011 intitolata "Inizjattiva ta' 
Negozju bilgħaqal2. Għaldaqstant huwa 
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servizz pubbliku. Konċessjonijiet mogħtija 
lil entitajiet kontrollati jew kooperazzjoni 
għall-eżekuzzjoni konġunta tal-kompiti ta’ 
servizz pubbliku tal-awtoritajiet jew l-
entitajiet kontraenti parteċipanti għandhom 
għalhekk jiġu eżentati mill-applikazzjoni 
tar-regoli jekk jiġu ssodisfatti il-
kundizzjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva.
Din id-Direttiva għandu jkollha l-għan li 
tiżgura li kull kooperazzjoni eżentata bejn 
l-awtoritajiet pubbliċi ma tikkawżax 
distorsjoni fil-kompetizzjoni fir-rigward 
tal-atturi ekonomiċi privati. Il-
parteċipazzjoni ta’ awtorità kontraenti 
bħala offerent fi proċedura għall-għoti ta’ 
kuntratt pubbliku lanqas ma għandha 
tikkawża tgħawwiġ fil-kompetizzjoni.

neċessarju li jiġi ċċarat f’liema każijiet, il-
konċessjonijiet konklużi bejn l-
awtoritatijiet kontraenti, l-awtoritajiet 
pubbliċi u korpijiet irregolati mil-liġi 
pubblika mhumiex soġġetti għall-
applikazzjoni tar-regoli tal-għoti tal-
konċessjonjiet pubbliċi. Din il-kjarifika 
għandha tkun iggwidata mill-prinċipji 
stabbiliti fil-ġurisprudenza rilevanti tal-
Qorti tal-Ġustizzja. Din il-kjarifika 
għandha tkun iggwidata mill-prinċipji 
stabbiliti fil-ġurisprudenza rilevanti tal-
Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajet pubbliċi u dwar l-
applikazzjoni estensiva u proporzjonata 
tal-kooperazzjoni bejn il-korpijiet 
irregolati mil-liġi pubblika, li l-istatus ta' 
mingħajr skop ta' profitt tagħhom huwa 
stabbilit fl-Artikolu 4(1), punt 1 ta' din id-
Direttiva. Il-fatt biss li ż-żewġ partijiet għal 
ftehim ikunu huma stess awtoritajiet 
kontraenti jew entitajiet kontraenti skont l-
Art. 4 (1) (1) ma għandux bħala tali 
jeskludi l-applikazzjoni ta' regoli għall-
għoti ta' konċessjonijiet. L-applikazzjoni ta' 
dawn ir-regoli ma tridx tinterferixxi mad-
dritt tal-awtoritajiet pubbliċi li jiddeċiedu 
liberament kif jorganizzaw il-mod li bih 
iwettqu l-kompiti tagħhom ta’ servizz 
pubbliku. Il-kuntratti mogħtija lil entitajiet 
kontrollati jew kooperazzjoni għall-
eżekuzzjoni konġunta tal-kompiti ta’ 
servizz pubbliku tal-awtoritajiet kontraenti 
parteċipanti għandhom għalhekk jiġu 
eżentati mill-applikazzjoni tar-regoli jekk 
jiġu ssodisfatti il-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’din id-Direttiva. Il-konċessjonijet 
mogħtija lill-entitajiet kkontrollati u 
kooperazzjoni permezz tal-ġabra tar-
riżorsi meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti 
tas-servizz pubbliku u għall-eżekuzzjoni 
konġunta tal-kompiti tas-servizz pubbliku 
tal-awtoritajiet kontraenti parteċipanti fil-
kuntest tal-organizzazzjoni u l-
leġiżlazzjoni tal-Istati Membri 
m'għandhomx ikunu soġġetti għal regoli 
tal-għoti tal-konċessjonijiet jekk il-
kondizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva 
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jiġu sodisfati. Dawn il-kondizzjonijiet 
għandhom, b'mod partikolari, iqisu d-
definizzjoni ta' korp irregolat mil-liġi 
pubblika u l-kunċett ta' negozju soċjali, 
jiġifieri negozju li jista' jkollu 
parteċipazzjoni privata soċjalment 
benefiċjali mingħajr skop ta' profitt 
irregolata mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru. Bl-istess mod, it-trasferimenti 
tas-setgħat relatati mal-kompiti tas-servizz 
pubbliku li jinvolvu trasferiment ta' 
responsabilità bejn l-awtoritajiet pubbliċi 
lokali u gruppi magħmula esklussivament 
minn awtoritajiet pubbliċi lokali, bħala 
parti mill-organizzazzjoni interna tal-
Istati Membri, għandhom ikunu eżentati 
mir-regoli stabbiliti f'din id-Direttiva. Din 
id-Direttiva għandu jkollha l-għan li 
tiżgura li kull kooperazzjoni eżentata bejn 
l-awtoritajiet pubbliċi ma tikkawżax 
distorsjoni fil-kompetizzjoni fir-rigward 
tal-atturi ekonomiċi privati. Il-
parteċipazzjoni ta’ awtorità kontraenti 
bħala offerent fi proċedura għall-għoti ta’ 
kuntratt pubbliku lanqas ma għandha 
tikkawża tgħawwiġ fil-kompetizzjoni.
Sabiex jinkiseb dan, il-kondizzjonijiet 
għall-esklużjoni tal-kuntratti mill-kamp 
ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva 
għandu jkun soġġett għal interpretazzjoni 
stretta. Jekk waħda mill-kondizzjonijiet 
kumulattivi għall-esklużjoni mill-kamp ta' 
applikazzjoni ma tibqax sodisfatta aktar 
matul it-terminu ta' kuntratt jew 
kooperazzjoni li ġiet eskluża mir-regoli 
tal-akkwist pubbliku, dak il-kuntratt jew 
kooperazzjoni li tkun għaddejja jridu 
jinfetħu għall-kompetizzjoni permezz ta' 
proċeduri ta' akkwist pubbliku regolari.

Or. fr

Emenda 319
Andreas Schwab
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Proposta għal direttiva
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) It-tul ta' żmien ta' konċessjoni 
għandu jkun limitat sabiex l-għeluq minn 
qabel tas-suq ikun evitat u ma jkunx 
hemm prevenzjoni fit-tul tal-
kompetizzjoni.

Or. de

Emenda 320
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex tiżgura riklamar adegwat ta' 
konċessjonijiet ta' xogħlijiet u servizzi 'l 
fuq minn ċertu valur mogħtija minn 
entitajiet kontraenti u minn awtoritajiet 
kontraenti, l-għoti ta' kuntratti bħal dawn 
għandu jkun preċedut b'pubblikazzjoni 
obbligatorja ta' avviż ta' konċessjoni f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-
limiti għandhom jirriflettu interess 
transkonfinali ċar għall-konċessjonijiet 
għall-operaturi ekonomiċi li jkunu 
jinsabu fi Stati Membri oħra. Sabiex jiġi 
kkalkulat il-valur ta’ konċessjoni ta’ 
servizzi, għandu jiġi kkunsidrat il-valur 
estimat tas-servizzi kollha li għandhom 
jiġu pprovduti mill-konċessjonarju mill-
perspettiva ta’ offerent potenzjali.

(18) Sabiex tiżgura riklamar adegwat ta' 
konċessjonijiet ta' xogħlijiet u servizzi 'l 
fuq minn ċertu limitu, l-għoti ta' kuntratti 
bħal dawn għandu jkun preċedut 
b'pubblikazzjoni obbligatorja ta' avviż ta' 
konċessjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 321
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Fid-dawl tal-effetti detrimentali fuq il-
kompetizzjoni, l-għoti ta' konċessjonijiet 
mingħajr pubblikazzjoni minn qabel 
għandhom ikunu permessi biss 
f’ċirkustanzi eċċezzjonali ħafna. Din l-
eċċezzjoni għandha tiġi llimitata għal 
każijiet fejn huwa ċar mill-bidu nett li 
pubblikazzjoni ma twassalx għal aktar 
kompetizzjoni, notevolment għaliex 
oġġettivament hemm operatur ekonomiku 
wieħed biss li jista' jwettaq il-konċessjoni.
Sitwazzjonijiet ta' esklussività oġġettiva 
biss jistgħu jiġġustifikaw l-għoti ta' 
konċessjoni mingħajr pubblikazzjoni lil xi 
operatur ekonomiku, fejn is-sitwazzjoni 
ta’ esklussività ma tkunx inħolqot mill-
awtorità jew l-entità kontraenti nnifisha 
fid-dawl tal-proċedura futura tal-għoti, u 
fejn m'hemm l-ebda sostitut adegwat, li d-
disponibbiltà tiegħu trid tiġi vvalutata bir-
reqqa.

(19) Fid-dawl tal-effetti detrimentali fuq il-
kompetizzjoni, l-għoti ta' konċessjonijiet 
mingħajr pubblikazzjoni minn qabel 
għandhom ikunu permessi biss f'oqsma 
definiti b'mod ċar u jkunu limitati għal 
każijiet fejn huwa ċar mill-bidu nett li 
pubblikazzjoni ma twassalx għal aktar 
kompetizzjoni, notevolment għaliex 
oġġettivament hemm operatur ekonomiku 
wieħed biss li jista' jwettaq il-konċessjoni 
jew meta s-soġġett tal-konċessjoni 
jikkonċerna servizzi speċifiċi b'impatt 
transkonfinali minimu.

Or. en

Emenda 322
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Fid-dawl tal-effetti detrimentali fuq il-
kompetizzjoni, l-għoti ta' konċessjonijiet 
mingħajr pubblikazzjoni minn qabel 
għandhom ikunu permessi biss 
f’ċirkustanzi eċċezzjonali ħafna. Din l-
eċċezzjoni għandha tiġi llimitata għal 
każijiet fejn huwa ċar mill-bidu nett li 
pubblikazzjoni ma twassalx għal aktar 
kompetizzjoni, notevolment għaliex 

(19) Fid-dawl tal-effetti detrimentali fuq il-
kompetizzjoni, l-għoti ta' konċessjonijiet 
mingħajr pubblikazzjoni minn qabel 
għandhom ikunu permessi biss 
f’ċirkustanzi eċċezzjonali ħafna. Din l-
eċċezzjoni għandha tiġi llimitata għal 
każijiet fejn huwa ċar mill-bidu nett li 
pubblikazzjoni ma twassalx għal aktar 
kompetizzjoni, notevolment għaliex 
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oġġettivament hemm operatur ekonomiku 
wieħed biss li jista' jwettaq il-konċessjoni. 
Sitwazzjonijiet ta' esklussività oġġettiva 
biss jistgħu jiġġustifikaw l-għoti ta' 
konċessjoni mingħajr pubblikazzjoni lil xi 
operatur ekonomiku, fejn is-sitwazzjoni ta’ 
esklussività ma tkunx inħolqot mill-
awtorità jew l-entità kontraenti nnifisha 
fid-dawl tal-proċedura futura tal-għoti, u 
fejn m'hemm l-ebda sostitut adegwat, li d-
disponibbiltà tiegħu trid tiġi vvalutata bir-
reqqa.

oġġettivament hemm operatur ekonomiku 
wieħed biss li jista' jwettaq il-konċessjoni. 
Sitwazzjonijiet ta' esklussività oġġettiva 
biss jistgħu jiġġustifikaw l-għoti ta' 
konċessjoni mingħajr pubblikazzjoni lil xi 
operatur ekonomiku, fejn is-sitwazzjoni ta’ 
esklussività ma tkunx inħolqot mill-
awtorità jew l-entità kontraenti nnifisha 
fid-dawl tal-proċedura futura tal-għoti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir tal-aħħar parti jikkorrispondi mal-fatt li dan il-kliem mhuwiex ċar u ma jinsabx fil-
klawżola korrispondenti fid-Direttiva ewlenija.

Emenda 323
Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Fid-dawl tal-effetti detrimentali fuq
il-kompetizzjoni, l-għoti ta' konċessjonijiet 
mingħajr pubblikazzjoni minn qabel 
għandhom ikunu permessi biss 
f’ċirkustanzi eċċezzjonali ħafna. Din l-
eċċezzjoni għandha tiġi llimitata għal
każijiet fejn huwa ċar mill-bidu nett li 
pubblikazzjoni ma twassalx għal aktar 
kompetizzjoni, notevolment għaliex 
oġġettivament hemm operatur ekonomiku 
wieħed biss li jista' jwettaq il-konċessjoni.
Sitwazzjonijiet ta' esklussività oġġettiva 
biss jistgħu jiġġustifikaw l-għoti ta' 
konċessjoni mingħajr pubblikazzjoni lil xi
operatur ekonomiku, fejn is-sitwazzjoni 
ta’ esklussività ma tkunx inħolqot mill-
awtorità jew l-entità kontraenti nnifisha 
fid-dawl tal-proċedura futura tal-għoti, u 

(19) L-għoti ta' konċessjonijiet mingħajr 
pubblikazzjoni minn qabel għandhom 
ikunu permessi f'każijiet fejn huwa ċar 
mill-bidu nett li pubblikazzjoni ma 
twassalx għal aktar kompetizzjoni, 
notevolment għaliex oġġettivament hemm 
operatur ekonomiku wieħed biss li jista' 
jwettaq il-konċessjoni jew meta l-
konċessjoni tikkonċerna servizzi soċjali u 
servizzi speċjali oħra ta' importanza 
soċjoekonomika, jew meta l-interessi taċ-
ċittadini, l-ambjent u l-klima jkunu 
meqjusa aktar importanti, jew meta l-
konċessjoni tikkonċerna servizzi b'impatt 
transkonfinali minimu.
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fejn m'hemm l-ebda sostitut adegwat, li d-
disponibbiltà tiegħu trid tiġi vvalutata bir-
reqqa.

Or. en

Emenda 324
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Fid-dawl tal-effetti detrimentali fuq il-
kompetizzjoni, l-għoti ta' konċessjonijiet 
mingħajr pubblikazzjoni minn qabel 
għandhom ikunu permessi biss 
f’ċirkustanzi eċċezzjonali ħafna. Din l-
eċċezzjoni għandha tiġi llimitata għal 
każijiet fejn huwa ċar mill-bidu nett li 
pubblikazzjoni ma twassalx għal aktar 
kompetizzjoni, notevolment għaliex 
oġġettivament hemm operatur ekonomiku 
wieħed biss li jista' jwettaq il-konċessjoni. 
Sitwazzjonijiet ta' esklussività oġġettiva 
biss jistgħu jiġġustifikaw l-għoti ta' 
konċessjoni mingħajr pubblikazzjoni lil xi 
operatur ekonomiku, fejn is-sitwazzjoni ta’ 
esklussività ma tkunx inħolqot mill-
awtorità jew l-entità kontraenti nnifisha 
fid-dawl tal-proċedura futura tal-għoti, u 
fejn m'hemm l-ebda sostitut adegwat, li d-
disponibbiltà tiegħu trid tiġi vvalutata bir-
reqqa.

(19) Fid-dawl tal-effetti detrimentali fuq il-
kompetizzjoni, l-għoti ta' konċessjonijiet 
mingħajr pubblikazzjoni minn qabel 
għandhom ikunu permessi biss 
f’ċirkustanzi eċċezzjonali ħafna. Din l-
eċċezzjoni għandha tiġi llimitata għal 
każijiet fejn huwa ċar mill-bidu nett li 
pubblikazzjoni ma twassalx għal aktar 
kompetizzjoni, notevolment għaliex 
oġġettivament hemm operatur ekonomiku 
wieħed biss li jista' jwettaq il-konċessjoni, 
bħal fil-każ meta s-sidien ta' negozji ħdejn 
il-baħar jistabbilixxu n-negozju tagħhom 
fi proprjetà taħt konċessjoni. 
Sitwazzjonijiet ta' esklussività oġġettiva 
biss jistgħu jiġġustifikaw l-għoti ta' 
konċessjoni mingħajr pubblikazzjoni lil xi 
operatur ekonomiku, fejn is-sitwazzjoni ta’ 
esklussività ma tkunx inħolqot mill-
awtorità jew l-entità kontraenti nnifisha 
fid-dawl tal-proċedura futura tal-għoti, u 
fejn m'hemm l-ebda sostitut adegwat, li d-
disponibbiltà tiegħu trid tiġi vvalutata bir-
reqqa.

Or. it

Emenda 325
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli
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Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Fid-dawl tal-effetti detrimentali fuq il-
kompetizzjoni, l-għoti ta' konċessjonijiet 
mingħajr pubblikazzjoni minn qabel 
għandhom ikunu permessi biss 
f’ċirkustanzi eċċezzjonali ħafna. Din l-
eċċezzjoni għandha tiġi llimitata għal 
każijiet fejn huwa ċar mill-bidu nett li 
pubblikazzjoni ma twassalx għal aktar 
kompetizzjoni, notevolment għaliex 
oġġettivament hemm operatur ekonomiku 
wieħed biss li jista' jwettaq il-konċessjoni. 
Sitwazzjonijiet ta' esklussività oġġettiva 
biss jistgħu jiġġustifikaw l-għoti ta' 
konċessjoni mingħajr pubblikazzjoni lil xi 
operatur ekonomiku, fejn is-sitwazzjoni ta’ 
esklussività ma tkunx inħolqot mill-
awtorità jew l-entità kontraenti nnifisha 
fid-dawl tal-proċedura futura tal-għoti, u 
fejn m'hemm l-ebda sostitut adegwat, li d-
disponibbiltà tiegħu trid tiġi vvalutata bir-
reqqa.

(19) Fid-dawl tal-effetti detrimentali fuq il-
kompetizzjoni, l-għoti ta' konċessjonijiet 
mingħajr pubblikazzjoni minn qabel 
għandhom ikunu permessi biss
f’ċirkustanzi eċċezzjonali ħafna. Din l-
eċċezzjoni għandha tiġi llimitata għal 
każijiet fejn huwa ċar mill-bidu nett li 
pubblikazzjoni ma twassalx għal aktar 
kompetizzjoni, notevolment għaliex 
oġġettivament hemm operatur ekonomiku 
wieħed biss li jista' jwettaq il-konċessjoni, 
bħal fil-każ meta s-sidien ta' negozji ħdejn 
il-baħar jistabbilixxu n-negozju tagħhom 
fi proprjetà taħt konċessjoni. 
Sitwazzjonijiet ta' esklussività oġġettiva 
biss jistgħu jiġġustifikaw l-għoti ta' 
konċessjoni mingħajr pubblikazzjoni lil xi 
operatur ekonomiku, fejn is-sitwazzjoni ta’ 
esklussività ma tkunx inħolqot mill-
awtorità jew l-entità kontraenti nnifisha 
fid-dawl tal-proċedura futura tal-għoti, u 
fejn m'hemm l-ebda sostitut adegwat, li d-
disponibbiltà tiegħu trid tiġi vvalutata bir-
reqqa.

Or. it

Emenda 326
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Reviżjoni tal-hekk imsejħa servizzi ta’ 
prijorità u mhux ta’ prijorità (servizzi “A” 
u “B”) mill-Kummissjoni wriet li 
mhuwiex ġustifikat li tiġi ristretta l-

imħassar
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applikazzjoni sħiħa tal-liġi tal-akkwist 
għal grupp limitat ta ’servizzi. Bħala 
riżultat, din id-Direttiva għandha tapplika 
għal għadd ta ’servizzi (bħal servizzi ta’ 
catering u tad-distribuzzjoni tal-ilma), li t-
tnejn urew potenzjal għall-kummerċ 
transkonfinali.

Or. de

Emenda 327
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Reviżjoni tal-hekk imsejħa servizzi ta’ 
prijorità u mhux ta’ prijorità (servizzi “A” 
u “B”) mill-Kummissjoni wriet li 
mhuwiex ġustifikat li tiġi ristretta l-
applikazzjoni sħiħa tal-liġi tal-akkwist 
għal grupp limitat ta ’servizzi. Bħala 
riżultat, din id-Direttiva għandha tapplika 
għal għadd ta ’servizzi (bħal servizzi ta’ 
catering u tad-distribuzzjoni tal-ilma), li t-
tnejn urew potenzjal għall-kummerċ 
transkonfinali.

imħassar

Or. en

Emenda 328
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Reviżjoni tal-hekk imsejħa servizzi ta’ 
prijorità u mhux ta’ prijorità (servizzi “A” 
u “B”) mill-Kummissjoni wriet li 
mhuwiex ġustifikat li tiġi ristretta l-

imħassar
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applikazzjoni sħiħa tal-liġi tal-akkwist 
għal grupp limitat ta ’servizzi. Bħala 
riżultat, din id-Direttiva għandha tapplika 
għal għadd ta ’servizzi (bħal servizzi ta’ 
catering u tad-distribuzzjoni tal-ilma), li t-
tnejn urew potenzjal għall-kummerċ 
transkonfinali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandha tinżamm id-differenzjazzjoni bejn is-servizzi A u B fil-liġi tal-akkwist pubbliku. Is-
servizzi soċjali, kulturali u tas-saħħa huma ta' ftit jew xejn rilevanza għas-suq intern. 
Minħabba r-rekwiżiti partikolari tal-iġjene u ambjentali, is-settur tal-ilma jrid ukoll jiġi 
indirizzat b'mod individwali. Għalhekk, is-servizzi tal-ilma għandhom jiġu esklużi mill-kamp 
ta' applikazzjoni tad-direttiva skont l-Artikolu 17 tad-Direttiva 2004/18/KE.

Emenda 329
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Reviżjoni tal-hekk imsejħa servizzi ta’ 
prijorità u mhux ta’ prijorità (servizzi “A” 
u “B”) mill-Kummissjoni wriet li 
mhuwiex ġustifikat li tiġi ristretta l-
applikazzjoni sħiħa tal-liġi tal-akkwist 
għal grupp limitat ta ’servizzi. Bħala 
riżultat, din id-Direttiva għandha tapplika 
għal għadd ta ’servizzi (bħal servizzi ta’ 
catering u tad-distribuzzjoni tal-ilma), li t-
tnejn urew potenzjal għall-kummerċ 
transkonfinali.

imħassar

Or. de

Emenda 330
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Reviżjoni tal-hekk imsejħa servizzi ta’ 
prijorità u mhux ta’ prijorità (servizzi “A” 
u “B”) mill-Kummissjoni wriet li 
mhuwiex ġustifikat li tiġi ristretta l-
applikazzjoni sħiħa tal-liġi tal-akkwist 
għal grupp limitat ta ’servizzi. Bħala 
riżultat, din id-Direttiva għandha tapplika 
għal għadd ta ’servizzi (bħal servizzi ta’ 
catering u tad-distribuzzjoni tal-ilma), li t-
tnejn urew potenzjal għall-kummerċ 
transkonfinali.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jinżamm trattament privileġġjat għas-servizzi B. Is-servizzi soċjali, kulturali u tas-
saħħa huma ta' ftit jew xejn rilevanza għas-suq intern. bħala regola, dawn huma pprovduti 
lokalment. Peress li l-ilma huwa neċessità vitali, huwa neċessarju li tittieħed azzjoni b'mod 
sensittiv u jitqiesu l-aspetti ambjentali u tal-iġjeni. Għalhekk, is-servizzi tal-ilma għandhom 
jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva dwar il-konċessjonijiet skont l-
Artikolu 17 tad-Direttiva 2004/18/KE.

Emenda 331
Werner Kuhn

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Reviżjoni tal-hekk imsejħa servizzi ta’ 
prijorità u mhux ta’ prijorità (servizzi “A” 
u “B”) mill-Kummissjoni wriet li 
mhuwiex ġustifikat li tiġi ristretta l-
applikazzjoni sħiħa tal-liġi tal-akkwist 
għal grupp limitat ta ’servizzi. Bħala 
riżultat, din id-Direttiva għandha tapplika 
għal għadd ta ’servizzi (bħal servizzi ta’ 
catering u tad-distribuzzjoni tal-ilma), li t-
tnejn urew potenzjal għall-kummerċ 

imħassar
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transkonfinali.

Or. de

Emenda 332
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Reviżjoni tal-hekk imsejħa servizzi ta’ 
prijorità u mhux ta’ prijorità (servizzi “A” 
u “B”) mill-Kummissjoni wriet li mhuwiex 
ġustifikat li tiġi ristretta l-applikazzjoni 
sħiħa tal-liġi tal-akkwist għal grupp limitat 
ta ’servizzi. Bħala riżultat, din id-Direttiva 
għandha tapplika għal għadd ta ’servizzi 
(bħal servizzi ta’ catering u tad-
distribuzzjoni tal-ilma), li t-tnejn urew
potenzjal għall-kummerċ transkonfinali.

(20) Reviżjoni tal-hekk imsejħa servizzi ta’ 
prijorità u mhux ta’ prijorità (servizzi “A” 
u “B”) mill-Kummissjoni wriet li mhuwiex 
ġustifikat li tiġi ristretta l-applikazzjoni 
sħiħa tal-liġi tal-akkwist għal grupp limitat 
ta ’servizzi. Bħala riżultat, din id-Direttiva 
għandha tapplika għal għadd ta ’servizzi, li 
juru potenzjal għall-kummerċ 
transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għad m'hemmx qbil dwar it-taqsima trasversali tas-servizzi u hija parti min-negozjati li jmiss.

Emenda 333
Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) L-hekk imsejħa servizzi lill-persuna 
għandhom ikunu esklużi mill-
applikazzjoni sħiħa tad-Direttiva, peress li 
għandhom dimensjoni transkonfinali 
limitata (pereżempju fil-qasam soċjali, 
edukattiv u tas-saħħa, inklużi servizzi ta' 
salvataġġ). Dawn is-servizzi jingħataw 
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f’kuntest partikolari li jvarja ħafna fost l-
Istati Membri, minħabba tradizzjonijiet 
kulturali differenti. Reġim anqas strett u 
mnaqqas b'mod sinifikanti se japplika 
għalhekk, b'żewġ rekwiżiti ta' trasparenza 
biss.

Or. de

Emenda 334
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fid-dawl tar-riżultati tal-evalwazzjoni 
mwettqa mill-Kummissjoni dwar ir-riforma 
tar-regoli tal-akkwist pubbliku huwa xieraq 
li jiġu esklużi mill-applikazzjoni sħiħa ta 
'din id-Direttiva biss dawk is-servizzi li 
jkollhom dimensjoni transkonfinali 
limitata, jiġifieri l-hekk imsejħa servizzi 
lill-persuna bħal ċerti servizzi soċjali, tas-
saħħa u edukattivi. Dawn is-servizzi 
jingħataw f’kuntest partikolari li jvarja 
ħafna fost l-Istati Membri, minħabba 
tradizzjonijiet kulturali differenti. 
Għalhekk għandu jiġi stabbilit reġim 
speċifiku għall-konċessjoni ta' dawn is-
servizzi li jqis l-fatt li huma qed jiġu 
rregolati għall-ewwel darba. Obbligu li 
jippubblikaw avviż ta’ informazzjoni minn 
qabel u avviż tal-għoti ta' konċessjoni ta' 
kwalunkwe konċessjoni b' valur daqs jew 
akbar minn il-limiti stabbiliti f’din id-
Direttiva huwa mod adegwat sabiex 
tingħata informazzjoni dwar
opportunitajiet ta’ negozju lil offerenti 
potenzjali kif ukoll dwar l-għadd u t-tip ta' 
kuntratti mogħtija lill-partijiet interessati 
kollha. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu miżuri xierqa 
b'referenza għall-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni għal dawn is-servizzi immirat 

(21) Fid-dawl tar-riżultati tal-evalwazzjoni 
mwettqa mill-Kummissjoni dwar ir-riforma 
tar-regoli tal-akkwist pubbliku huwa xieraq 
li jiġu esklużi mill-applikazzjoni sħiħa ta 
'din id-Direttiva dawk is-servizzi li 
jkollhom dimensjoni transkonfinali 
limitata, jiġifieri l-hekk imsejħa servizzi 
lill-persuna. Dawn is-servizzi jingħataw 
f’kuntest partikolari li jvarja ħafna fost l-
Istati Membri, minħabba tradizzjonijiet 
kulturali differenti. Għalhekk għandu jiġi 
stabbilit reġim anqas strett għall-
konċessjoni ta' dawn is-servizzi Obbligu li 
jippubblikaw avviż ta’ informazzjoni minn 
qabel tal-għoti ta' dawn il-konċessjonijiet 
li jkunu 'l fuq mil-limitu huwa mod 
adegwat sabiex tiġi żgurata konformità 
mal-prinċipji tat-trasparenza u t-trattament 
ugwali ta’ operaturi ekonomiċi filwaqt li 
jippermettu lill-awtoritajiet kontraenti u l-
entitajiet kontraenti jqisu l-ispeċifiċitajiet 
tas-servizzi inkwistjoni.
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li jiżguraw konformità mal-prinċipji tat-
trasparenza u t-trattament ugwali ta’ 
operaturi ekonomiċi filwaqt li jippermettu 
lill-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti jqisu l-ispeċifiċitajiet tas-
servizzi inkwistjoni. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
kontraenti u l-entitajiet kontraenti jistgħu 
jqisu l-ħtieġa li jiżguraw il-kwalità, il-
kontinwità, l-aċċessibbiltà, id-
disponibbiltà u l-komprensività tas-
servizzi, il-bżonnijiet speċifiċi ta' 
kategoriji differenti ta' utenti, l-
involviment u l-għoti tas-setgħa lill-utenti 
u l-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 335
Barbara Weiler

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fid-dawl tar-riżultati tal-evalwazzjoni 
mwettqa mill-Kummissjoni dwar ir-
riforma tar-regoli tal-akkwist pubbliku 
huwa xieraq li jiġu esklużi mill-
applikazzjoni sħiħa ta 'din id-Direttiva 
biss dawk is-servizzi li jkollhom 
dimensjoni transkonfinali limitata, 
jiġifieri l-hekk imsejħa servizzi lill-
persuna bħal ċerti servizzi soċjali, tas-
saħħa u edukattivi. Dawn is-servizzi 
jingħataw f’kuntest partikolari li jvarja 
ħafna fost l-Istati Membri, minħabba 
tradizzjonijiet kulturali differenti.
Għalhekk għandu jiġi stabbilit reġim 
speċifiku għall-konċessjoni ta' dawn is-
servizzi li jqis l-fatt li huma qed jiġu 
rregolati għall-ewwel darba. Obbligu li 
jippubblikaw avviż ta’ informazzjoni minn 
qabel u avviż tal-għoti ta' konċessjoni ta' 
kwalunkwe konċessjoni b' valur daqs jew 

(21) Huwa stabbilit reġim speċifiku għall-
konċessjoni ta' dawn is-servizzi li jqis l-fatt 
li huma qed jiġu rregolati għall-ewwel 
darba. Obbligu li jippubblikaw avviż ta’ 
informazzjoni minn qabel u avviż tal-għoti 
ta' konċessjoni ta' kwalunkwe konċessjoni 
b' valur daqs jew akbar minn il-limiti 
stabbiliti f’din id-Direttiva huwa mod 
adegwat sabiex tingħata informazzjoni 
dwar opportunitajiet ta’ negozju lil 
offerenti potenzjali kif ukoll dwar l-għadd 
u t-tip ta' kuntratti mogħtija lill-partijiet 
interessati kollha. Barra minn hekk, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu miżuri 
xierqa b'referenza għall-għoti ta' kuntratti 
ta' konċessjoni għal dawn is-servizzi 
immirat li jiżguraw konformità mal-
prinċipji tat-trasparenza u t-trattament 
ugwali ta’ operaturi ekonomiċi filwaqt li 
jippermettu lill-awtoritajiet kontraenti u l-
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akbar minn il-limiti stabbiliti f’din id-
Direttiva huwa mod adegwat sabiex 
tingħata informazzjoni dwar opportunitajiet 
ta’ negozju lil offerenti potenzjali kif ukoll 
dwar l-għadd u t-tip ta' kuntratti mogħtija 
lill-partijiet interessati kollha. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu miżuri xierqa b'referenza 
għall-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni għal 
dawn is-servizzi immirat li jiżguraw 
konformità mal-prinċipji tat-trasparenza u 
t-trattament ugwali ta’ operaturi ekonomiċi 
filwaqt li jippermettu lill-awtoritajiet 
kontraenti u l-entitajiet kontraenti jqisu l-
ispeċifiċitajiet tas-servizzi inkwistjoni. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jqisu l-ħtieġa li jiżguraw 
il-kwalità, il-kontinwità, l-aċċessibbiltà, id-
disponibbiltà u l-komprensività tas-
servizzi, il-bżonnijiet speċifiċi ta' kategoriji 
differenti ta' utenti, l-involviment u l-għoti 
tas-setgħa lill-utenti u l-innovazzjoni.

entitajiet kontraenti jqisu l-ispeċifiċitajiet 
tas-servizzi inkwistjoni. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
kontraenti u l-entitajiet kontraenti jistgħu 
jqisu l-ħtieġa li jiżguraw il-kwalità, il-
kontinwità, l-aċċessibbiltà, id-disponibbiltà 
u l-komprensività tas-servizzi, il-bżonnijiet 
speċifiċi ta' kategoriji differenti ta' utenti, l-
involviment u l-għoti tas-setgħa lill-utenti u 
l-innovazzjoni.

Or. de

Emenda 336
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fid-dawl tar-riżultati tal-evalwazzjoni 
mwettqa mill-Kummissjoni dwar ir-riforma 
tar-regoli tal-akkwist pubbliku huwa xieraq 
li jiġu esklużi mill-applikazzjoni sħiħa ta 
'din id-Direttiva biss dawk is-servizzi li 
jkollhom dimensjoni transkonfinali 
limitata, jiġifieri l-hekk imsejħa servizzi 
lill-persuna bħal ċerti servizzi soċjali, tas-
saħħa u edukattivi. Dawn is-servizzi 
jingħataw f’kuntest partikolari li jvarja 
ħafna fost l-Istati Membri, minħabba 
tradizzjonijiet kulturali differenti.

(21) Fid-dawl tar-riżultati tal-evalwazzjoni 
mwettqa mill-Kummissjoni dwar ir-riforma 
tar-regoli tal-akkwist pubbliku huwa xieraq 
li jiġu esklużi mill-applikazzjoni sħiħa ta 
'din id-Direttiva biss dawk is-servizzi li 
jkollhom dimensjoni transkonfinali 
limitata, jiġifieri l-hekk imsejħa servizzi 
lill-persuna bħal ċerti servizzi soċjali, tas-
saħħa u edukattivi. Dawn is-servizzi 
jingħataw f’kuntest partikolari li jvarja 
ħafna fost l-Istati Membri, minħabba 
tradizzjonijiet kulturali differenti.
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Għalhekk għandu jiġi stabbilit reġim 
speċifiku għall-konċessjoni ta' dawn is-
servizzi li jqis l-fatt li huma qed jiġu 
rregolati għall-ewwel darba. Obbligu li 
jippubblikaw avviż ta’ informazzjoni minn 
qabel u avviż tal-għoti ta' konċessjoni ta'
kwalunkwe konċessjoni b' valur daqs jew 
akbar minn il-limiti stabbiliti f’din id-
Direttiva huwa mod adegwat sabiex
tingħata informazzjoni dwar 
opportunitajiet ta’ negozju lil offerenti 
potenzjali kif ukoll dwar l-għadd u t-tip ta' 
kuntratti mogħtija lill-partijiet interessati 
kollha. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu miżuri xierqa 
b'referenza għall-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni għal dawn is-servizzi immirat 
li jiżguraw konformità mal-prinċipji tat-
trasparenza u t-trattament ugwali ta’ 
operaturi ekonomiċi filwaqt li jippermettu 
lill-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti jqisu l-ispeċifiċitajiet tas-
servizzi inkwistjoni. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
kontraenti u l-entitajiet kontraenti jistgħu 
jqisu l-ħtieġa li jiżguraw il-kwalità, il-
kontinwità, l-aċċessibbiltà, id-
disponibbiltà u l-komprensività tas-
servizzi, il-bżonnijiet speċifiċi ta' 
kategoriji differenti ta' utenti, l-
involviment u l-għoti tas-setgħa lill-utenti 
u l-innovazzjoni.

Għalhekk għandu jiġi stabbilit reġim 
speċifiku għall-konċessjoni ta' dawn is-
servizzi li jqis l-fatt li huma qed jiġu 
rregolati għall-ewwel darba.
Obbligu li jippubblikaw avviż tal-għoti ta' 
konċessjoni għal kwalunkwe konċessjoni 
b' valur daqs jew akbar mil-limiti stabbiliti 
f’din id-Direttiva huwa mod adegwat 
sabiex tiġi żgurata konformità mal-
prinċipju filwaqt li jippermettu lil min 
jagħti l-konċessjonijiet iqis l-ispeċifiċitajiet 
tas-servizzi inkwistjoni. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li min jagħti l-
konċessjonijiet jista' jqis il-ħtieġa li jiġu 
żgurati l-innovazzjoni u, skont il-Protokoll 
26 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, livell għoli ta' kwalità, 
sigurtà u affordabilità, trattament ugwali 
u l-promozzjoni tal-aċċess universali u d-
drittijiet tal-utenti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkonforma t-test mal-emendi proposti fl-abbozz ta' rapport (tneħħija tal-limiti 
intermedji sabiex l-uniku limitu possibbli li jkun għad fadal ikun dak ta' EUR 5 miljun).

Emenda 337
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Premessa 21



PE496.581v03-00 86/178 AM\916800MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fid-dawl tar-riżultati tal-evalwazzjoni 
mwettqa mill-Kummissjoni dwar ir-riforma 
tar-regoli tal-akkwist pubbliku huwa xieraq 
li jiġu esklużi mill-applikazzjoni sħiħa ta 
'din id-Direttiva biss dawk is-servizzi li 
jkollhom dimensjoni transkonfinali 
limitata, jiġifieri l-hekk imsejħa servizzi 
lill-persuna bħal ċerti servizzi soċjali, tas-
saħħa u edukattivi. Dawn is-servizzi 
jingħataw f’kuntest partikolari li jvarja 
ħafna fost l-Istati Membri, minħabba 
tradizzjonijiet kulturali differenti. 
Għalhekk għandu jiġi stabbilit reġim 
speċifiku għall-konċessjoni ta' dawn is-
servizzi li jqis l-fatt li huma qed jiġu 
rregolati għall-ewwel darba. Obbligu li 
jippubblikaw avviż ta’ informazzjoni minn 
qabel u avviż tal-għoti ta' konċessjoni ta' 
kwalunkwe konċessjoni b' valur daqs jew 
akbar minn il-limiti stabbiliti f’din id-
Direttiva huwa mod adegwat sabiex 
tingħata informazzjoni dwar opportunitajiet 
ta’ negozju lil offerenti potenzjali kif ukoll 
dwar l-għadd u t-tip ta' kuntratti mogħtija 
lill-partijiet interessati kollha. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu miżuri xierqa b'referenza 
għall-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni għal 
dawn is-servizzi immirat li jiżguraw 
konformità mal-prinċipji tat-trasparenza u 
t-trattament ugwali ta’ operaturi ekonomiċi 
filwaqt li jippermettu lill-awtoritajiet 
kontraenti u l-entitajiet kontraenti jqisu l-
ispeċifiċitajiet tas-servizzi inkwistjoni. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jqisu l-ħtieġa li jiżguraw 
il-kwalità, il-kontinwità, l-aċċessibbiltà, id-
disponibbiltà u l-komprensività tas-
servizzi, il-bżonnijiet speċifiċi ta' kategoriji 
differenti ta' utenti, l-involviment u l-għoti 
tas-setgħa lill-utenti u l-innovazzjoni.

(21) Fid-dawl tar-riżultati tal-evalwazzjoni 
mwettqa mill-Kummissjoni dwar ir-riforma 
tar-regoli tal-akkwist pubbliku huwa xieraq 
li jiġu esklużi mill-applikazzjoni sħiħa ta 
'din id-Direttiva dawk is-servizzi li 
jkollhom dimensjoni transkonfinali 
limitata, jiġifieri l-hekk imsejħa servizzi 
lill-persuna bħal ċerti servizzi soċjali, tas-
saħħa u edukattivi. Dawn is-servizzi 
jingħataw f’kuntest partikolari li jvarja 
ħafna fost l-Istati Membri, minħabba 
tradizzjonijiet kulturali differenti. 
Għalhekk għandu jiġi stabbilit reġim 
speċifiku għall-konċessjoni ta' dawn is-
servizzi li jqis l-fatt li huma qed jiġu 
rregolati għall-ewwel darba. Obbligu li 
jippubblikaw avviż ta’ informazzjoni minn 
qabel u avviż tal-għoti ta' konċessjoni ta' 
kwalunkwe konċessjoni b' valur daqs jew 
akbar minn il-limiti stabbiliti f’din id-
Direttiva huwa mod adegwat sabiex 
tingħata informazzjoni dwar opportunitajiet 
ta’ negozju lil offerenti potenzjali kif ukoll 
dwar l-għadd u t-tip ta' kuntratti mogħtija 
lill-partijiet interessati kollha. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu miżuri xierqa b'referenza 
għall-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni għal 
dawn is-servizzi immirat li jiżguraw 
konformità mal-prinċipji tat-trasparenza u 
t-trattament ugwali ta’ operaturi ekonomiċi 
filwaqt li jippermettu lill-awtoritajiet 
kontraenti u l-entitajiet kontraenti jqisu l-
ispeċifiċitajiet tas-servizzi inkwistjoni. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jqisu l-ħtieġa li jiżguraw 
il-kwalità, il-kontinwità, l-aċċessibbiltà, id-
disponibbiltà u l-komprensività tas-
servizzi, il-bżonnijiet speċifiċi ta' kategoriji 
differenti ta' utenti, l-involviment u l-għoti 
tas-setgħa lill-utenti u l-innovazzjoni.

Or. de
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Emenda 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fid-dawl tar-riżultati tal-evalwazzjoni 
mwettqa mill-Kummissjoni dwar ir-riforma 
tar-regoli tal-akkwist pubbliku huwa xieraq 
li jiġu esklużi mill-applikazzjoni sħiħa ta 
'din id-Direttiva biss dawk is-servizzi li 
jkollhom dimensjoni transkonfinali 
limitata, jiġifieri l-hekk imsejħa servizzi 
lill-persuna bħal ċerti servizzi soċjali, tas-
saħħa u edukattivi. Dawn is-servizzi 
jingħataw f’kuntest partikolari li jvarja 
ħafna fost l-Istati Membri, minħabba 
tradizzjonijiet kulturali differenti. 
Għalhekk għandu jiġi stabbilit reġim 
speċifiku għall-konċessjoni ta' dawn is-
servizzi li jqis l-fatt li huma qed jiġu 
rregolati għall-ewwel darba. Obbligu li 
jippubblikaw avviż ta’ informazzjoni minn 
qabel u avviż tal-għoti ta' konċessjoni ta' 
kwalunkwe konċessjoni b' valur daqs jew 
akbar minn il-limiti stabbiliti f’din id-
Direttiva huwa mod adegwat sabiex 
tingħata informazzjoni dwar opportunitajiet 
ta’ negozju lil offerenti potenzjali kif ukoll 
dwar l-għadd u t-tip ta' kuntratti mogħtija 
lill-partijiet interessati kollha. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu miżuri xierqa b'referenza 
għall-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni għal 
dawn is-servizzi immirat li jiżguraw 
konformità mal-prinċipji tat-trasparenza u 
t-trattament ugwali ta’ operaturi ekonomiċi 
filwaqt li jippermettu lill-awtoritajiet 
kontraenti u l-entitajiet kontraenti jqisu l-
ispeċifiċitajiet tas-servizzi inkwistjoni. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jqisu l-ħtieġa li jiżguraw 
il-kwalità, il-kontinwità, l-aċċessibbiltà, id-

(21) Fid-dawl tar-riżultati tal-evalwazzjoni 
mwettqa mill-Kummissjoni dwar ir-riforma 
tar-regoli tal-akkwist pubbliku huwa xieraq 
li jiġu esklużi mill-applikazzjoni sħiħa ta ' 
din id-Direttiva biss dawk is-servizzi li 
jkollhom dimensjoni transkonfinali 
limitata, jiġifieri l-hekk imsejħa servizzi 
lill-persuna bħal ċerti servizzi soċjali, 
servizzi tas-saħħa u edukattivi u servizzi 
oħra ta' dimensjoni transkonfinali 
limitata bħal pereżempju ċerti servizzi 
legali, tal-lukandi u tal-catering. Dawn is-
servizzi jingħataw f’kuntest partikolari li 
jvarja ħafna fost l-Istati Membri, minħabba 
tradizzjonijiet kulturali differenti. 
Għalhekk għandu jiġi stabbilit reġim 
speċifiku għall-konċessjoni ta' dawn is-
servizzi li jqis l-fatt li huma qed jiġu 
rregolati għall-ewwel darba. Obbligu li 
jippubblikaw avviż ta’ informazzjoni minn 
qabel u avviż tal-għoti ta' konċessjoni ta' 
kwalunkwe konċessjoni b' valur daqs jew 
akbar minn il-limiti stabbiliti f’din id-
Direttiva huwa mod adegwat sabiex 
tingħata informazzjoni dwar opportunitajiet 
ta’ negozju lil offerenti potenzjali kif ukoll 
dwar l-għadd u t-tip ta' kuntratti mogħtija 
lill-partijiet interessati kollha. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu miżuri xierqa b'referenza 
għall-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni għal 
dawn is-servizzi immirati li jiżguraw 
konformità mal-prinċipji tat-trasparenza u 
t-trattament ugwali ta’ operaturi ekonomiċi 
filwaqt li jippermettu lill-awtoritajiet 
kontraenti u l-entitajiet kontraenti jqisu l-
ispeċifiċitajiet tas-servizzi inkwistjoni. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
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disponibbiltà u l-komprensività tas-
servizzi, il-bżonnijiet speċifiċi ta' kategoriji 
differenti ta' utenti, l-involviment u l-għoti 
tas-setgħa lill-utenti u l-innovazzjoni.

awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jqisu l-ħtieġa li jiżguraw 
il-kwalità, il-kontinwità, l-aċċessibbiltà, id-
disponibbiltà u l-komprensività tas-
servizzi, il-bżonnijiet speċifiċi ta' kategoriji 
differenti ta' utenti, l-involviment u l-għoti 
tas-setgħa lill-utenti u l-innovazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni ta' reġim soċjali u ta' servizzi oħra anqas strett jeħtieġ li jitwessa'.

Emenda 339
Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fid-dawl tar-riżultati tal-evalwazzjoni 
mwettqa mill-Kummissjoni dwar ir-
riforma tar-regoli tal-akkwist pubbliku 
huwa xieraq li jiġu esklużi mill-
applikazzjoni sħiħa ta 'din id-Direttiva biss 
dawk is-servizzi li jkollhom dimensjoni 
transkonfinali limitata, jiġifieri l-hekk 
imsejħa servizzi lill-persuna bħal ċerti
servizzi soċjali, tas-saħħa u edukattivi. 
Dawn is-servizzi jingħataw f’kuntest 
partikolari li jvarja ħafna fost l-Istati 
Membri, minħabba tradizzjonijiet kulturali 
differenti. Għalhekk għandu jiġi stabbilit 
reġim speċifiku għall-konċessjoni ta' dawn 
is-servizzi li jqis l-fatt li huma qed jiġu 
rregolati għall-ewwel darba. Obbligu li 
jippubblikaw avviż ta’ informazzjoni minn 
qabel u avviż tal-għoti ta' konċessjoni ta' 
kwalunkwe konċessjoni b' valur daqs jew 
akbar minn il-limiti stabbiliti f’din id-
Direttiva huwa mod adegwat sabiex 
tingħata informazzjoni dwar 
opportunitajiet ta’ negozju lil offerenti 
potenzjali kif ukoll dwar l-għadd u t-tip ta' 

(21) Servizzi ta' interess ġenerali li 
jindirizzaw il-ħtiġijiet bażiċi taċ-ċittadini 
għandu jkun eskluż mill-applikazzjoni 
sħiħa ta 'din id-Direttiva bħal pereżempju 
forniment tal-ilma muniċipali, trattament 
u rimi tal-ilma tad-dranaġġ, servizzi tal-
ġestjoni tal-iskart u servizzi bħal servizzi 
soċjali, tas-saħħa u edukattivi. Dawn is-
servizzi jingħataw f’kuntest partikolari li 
jvarja ħafna fost l-Istati Membri, minħabba 
tradizzjonijiet kulturali differenti. 
Għalhekk għandu jiġi stabbilit reġim 
speċifiku għall-konċessjoni ta' dawn is-
servizzi li jqis l-fatt li huma qed jiġu 
rregolati għall-ewwel darba. Obbligu li 
jippubblikaw avviż ta’ informazzjoni minn 
qabel u avviż tal-għoti ta' konċessjoni ta' 
kwalunkwe konċessjoni b' valur daqs jew 
akbar minn il-limiti stabbiliti f’din id-
Direttiva huwa mod adegwat sabiex 
jiżguraw konformità mal-prinċipji tat-
trasparenza filwaqt li jippermettu lill-
awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti jqisu l-ispeċifiċitajiet tas-
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kuntratti mogħtija lill-partijiet interessati 
kollha. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu miżuri xierqa 
b'referenza għall-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni għal dawn is-servizzi immirat 
li jiżguraw konformità mal-prinċipji tat-
trasparenza u t-trattament ugwali ta’ 
operaturi ekonomiċi filwaqt li jippermettu 
lill-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti jqisu l-ispeċifiċitajiet tas-
servizzi inkwistjoni. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
kontraenti u l-entitajiet kontraenti jistgħu 
jqisu l-ħtieġa li jiżguraw il-kwalità, il-
kontinwità, l-aċċessibbiltà, id-disponibbiltà 
u l-komprensività tas-servizzi, il-bżonnijiet 
speċifiċi ta' kategoriji differenti ta' utenti, l-
involviment u l-għoti tas-setgħa lill-utenti u 
l-innovazzjoni.

servizzi inkwistjoni.. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet 
kontraenti u l-entitajiet kontraenti jistgħu 
jqisu l-ħtieġa li jiżguraw l-innovazzjoni, il-
kwalità, il-kontinwità, l-aċċessibbiltà, id-
disponibbiltà u l-komprensività tas-
servizzi, trattament ugwali, ugwaljanza 
bejn in-nisa u l-irġiel, impatt minimu fuq 
il-klima, il-bżonnijiet speċifiċi ta' kategoriji 
differenti ta' utenti, l-involviment u l-għoti 
tas-setgħa lill-utenti u l-innovazzjoni.

Or. en

Emenda 340
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Din id-Direttiva hija mingħajr ħsara 
għal-libertà tal-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali, f'konformità mat-
Trattati, li jiddefinixxu servizzi ta' interess 
ekonomiku ġenerali. Hija wkoll mingħajr 
ħsara għas-setgħa tal-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali li jeżegwixxu 
u jiffinanzjaw is-servizzi ta' interess 
ekonomiku ġenerali skont l-Artikolu 14 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea u l-Protokoll 26 anness 
ma' dan it-Trattat. 

Or. fr



PE496.581v03-00 90/178 AM\916800MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Tfakkira tal-libertà tal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali li jiddefinixxu servizzi ta' 
interess ekonomiku ġenerali u jeżegwixxu u jiffinanzjaw is-servizzi ta' interess ekonomiku 
ġenerali f'konformità mat-Trattati.

Emenda 341
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Fid-dawl tal-importanza tal-kuntest 
kulturali u s-sensittività ta’ dawn is-
servizzi, l-Istati Membri għandhom 
jingħataw diskrezzjoni wiesgħa sabiex 
jorganizzaw l-għażla tal-fornituri ta’ 
servizzi bil-mod li jidhrilhom li jkun l-iżjed 
xieraq. Ir-regoli ta’ din id-Direttiva ma 
jzommux lill-Istati Membri milli japplikaw 
kriterji speċifiċi ta’ kwalità għall-għażla 
tal-fornituri tas-servizz, bħall-kriterji 
stipulati fil-Qafas tal-Kwalità Ewropea 
għas-Servizzi Soċjali tal-Kumitat tal-
Protezzjoni Soċjali tal-Unjoni Ewropea 
volontarju. L-Istati Membri u/jew l-
awtoritajiet pubbliċi jibqgħu liberi li 
jipprovdu dawn is-servizzi huma stess jew 
li jorganizzaw is-servizzi soċjali b’mod li 
ma jġibx miegħu l-konklużjoni ta’ 
konċessjonijiet, pereżempju permezz tas-
sempliċi finanzjament ta’ dawn is-servizzi 
jew bl-għoti ta’ liċenzji jew 
awtorizzazzjonijiet lill-operaturi ekonomiċi 
kollha li jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
stabbiliti minn qabel mill-awtorità jew l-
entità kontraenti, mingħajr l-ebda limitu 
jew kwota, sakemm tali sistema tiżgura 
riklamar suffiċjenti u tikkonforma mal-
prinċipji tat-trasparenza u n-
nondiskriminazzjoni.

(22) Fid-dawl tal-importanza tal-kuntest 
kulturali u s-sensittività ta’ dawn is-
servizzi, l-Istati Membri għandhom 
ikollhom diskrezzjoni wiesgħa sabiex 
jorganizzaw l-għażla tal-fornituri ta’ 
servizzi bil-mod li jidhrilhom li jkun l-iżjed 
xieraq. Ir-regoli ta’ din id-Direttiva ma 
jzommux lill-Istati Membri milli japplikaw 
kriterji speċifiċi ta’ kwalità għall-għażla 
tal-fornituri tas-servizz, bħall-kriterji 
stipulati fil-Qafas tal-Kwalità Ewropea 
għas-Servizzi Soċjali tal-Kumitat tal-
Protezzjoni Soċjali tal-Unjoni Ewropea 
volontarju. L-Istati Membri u/jew l-
awtoritajiet pubbliċi jibqgħu liberi li 
jipprovdu dawn is-servizzi huma stess jew 
li jorganizzaw is-servizzi soċjali b’mod li 
ma jġibx miegħu l-konklużjoni ta’ 
konċessjonijiet, pereżempju permezz tas-
sempliċi finanzjament ta’ dawn is-servizzi 
jew bl-għoti ta’ liċenzji jew 
awtorizzazzjonijiet lill-operaturi ekonomiċi 
kollha li jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
stabbiliti minn qabel mill-awtorità jew l-
entità kontraenti sakemm tali sistema 
tiżgura konformità mal-prinċipji tat-
trasparenza u n-nondiskriminazzjoni.

Or. en
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Emenda 342
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Fid-dawl tal-importanza tal-kuntest 
kulturali u s-sensittività ta’ dawn is-
servizzi, l-Istati Membri għandhom
jingħataw diskrezzjoni wiesgħa sabiex 
jorganizzaw l-għażla tal-fornituri ta’ 
servizzi bil-mod li jidhrilhom li jkun l-iżjed 
xieraq. Ir-regoli ta’ din id-Direttiva ma 
jzommux lill-Istati Membri milli japplikaw 
kriterji speċifiċi ta’ kwalità għall-għażla 
tal-fornituri tas-servizz, bħall-kriterji 
stipulati fil-Qafas tal-Kwalità Ewropea 
għas-Servizzi Soċjali tal-Kumitat tal-
Protezzjoni Soċjali tal-Unjoni Ewropea 
volontarju. L-Istati Membri u/jew l-
awtoritajiet pubbliċi jibqgħu liberi li 
jipprovdu dawn is-servizzi huma stess jew 
li jorganizzaw is-servizzi soċjali b’mod li 
ma jġibx miegħu l-konklużjoni ta’ 
konċessjonijiet, pereżempju permezz tas-
sempliċi finanzjament ta’ dawn is-servizzi 
jew bl-għoti ta’ liċenzji jew 
awtorizzazzjonijiet lill-operaturi
ekonomiċi kollha li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti minn qabel mill-
awtorità jew l-entità kontraenti, mingħajr l-
ebda limitu jew kwota, sakemm tali 
sistema tiżgura riklamar suffiċjenti u 
tikkonforma mal-prinċipji tat-trasparenza u 
n-nondiskriminazzjoni.

(22) Fid-dawl tal-importanza tal-kuntest 
kulturali u s-sensittività ta’ dawn is-
servizzi, l-Istati Membri jingħataw 
diskrezzjoni wiesgħa sabiex jorganizzaw l-
għażla tal-fornituri ta’ servizzi bil-mod li 
jidhrilhom li jkun l-iżjed xieraq. Ir-regoli 
ta’ din id-Direttiva ma jzommux lill-Istati 
Membri milli japplikaw kriterji speċifiċi ta’ 
kwalità għall-għażla tal-fornituri tas-
servizz, bħall-kriterji stipulati fil-Qafas tal-
Kwalità Ewropea għas-Servizzi Soċjali tal-
Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali tal-Unjoni 
Ewropea volontarju. L-Istati Membri u/jew 
l-awtoritajiet pubbliċi jibqgħu liberi li 
jipprovdu dawn is-servizzi huma stess jew 
li jorganizzaw is-servizzi soċjali b’mod li 
ma jġibx miegħu l-konklużjoni ta’ 
konċessjonijiet, pereżempju permezz tas-
sempliċi finanzjament ta’ dawn is-servizzi 
jew bl-għoti ta’ liċenzji jew 
awtorizzazzjonijiet jew billi jikkonkudu 
ftehimiet mal-operaturi ekonomiċi kollha 
li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti 
minn qabel mill-awtorità jew l-entità 
kontraenti, mingħajr l-ebda limitu jew 
kwota, sakemm tali sistema tiżgura 
riklamar suffiċjenti u tikkonforma mal-
prinċipji tat-trasparenza u n-
nondiskriminazzjoni. .

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li m'hemmx bżonn li s-servizzi soċjali jiġu organizzati biss permezz tal-għoti ta' 
liċenzji jew awtorizzazzjonijiet iżda jistgħu jiġu organizzati wkoll permezz tal-konklużjoni ta' 
ftehimiet, sabiex ikunu miftuħa għall-operaturi ekonomiċi kollha li jissodisfaw il-
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kondizzjonijiet stabbiliti minn qabel.

Emenda 343
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Fid-dawl tal-importanza tal-kuntest 
kulturali u s-sensittività ta’ dawn is-
servizzi, l-Istati Membri għandhom 
jingħataw diskrezzjoni wiesgħa sabiex 
jorganizzaw l-għażla tal-fornituri ta’ 
servizzi bil-mod li jidhrilhom li jkun l-iżjed 
xieraq. Ir-regoli ta’ din id-Direttiva ma 
jzommux lill-Istati Membri milli japplikaw 
kriterji speċifiċi ta’ kwalità għall-għażla 
tal-fornituri tas-servizz, bħall-kriterji 
stipulati fil-Qafas tal-Kwalità Ewropea 
għas-Servizzi Soċjali tal-Kumitat tal-
Protezzjoni Soċjali tal-Unjoni Ewropea 
volontarju. L-Istati Membri u/jew l-
awtoritajiet pubbliċi jibqgħu liberi li 
jipprovdu dawn is-servizzi huma stess jew 
li jorganizzaw is-servizzi soċjali b’mod li 
ma jġibx miegħu l-konklużjoni ta’ 
konċessjonijiet, pereżempju permezz tas-
sempliċi finanzjament ta’ dawn is-servizzi 
jew bl-għoti ta’ liċenzji jew 
awtorizzazzjonijiet lill-operaturi ekonomiċi 
kollha li jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
stabbiliti minn qabel mill-awtorità jew l-
entità kontraenti, mingħajr l-ebda limitu 
jew kwota, sakemm tali sistema tiżgura 
riklamar suffiċjenti u tikkonforma mal-
prinċipji tat-trasparenza u n-
nondiskriminazzjoni.

(22) Fid-dawl tal-importanza tal-kuntest 
kulturali u s-sensittività ta’ dawn is-
servizzi, l-Istati Membri għandhom 
jingħataw diskrezzjoni wiesgħa sabiex 
jorganizzaw l-għażla tal-fornituri ta’ 
servizzi bil-mod li jidhrilhom li jkun l-iżjed 
xieraq. Ir-regoli ta’ din id-Direttiva ma 
jzommux lill-Istati Membri milli japplikaw 
kriterji speċifiċi ta’ kwalità għall-għażla 
tal-fornituri tas-servizz, bħall-kriterji 
stipulati fil-Qafas tal-Kwalità Ewropea 
għas-Servizzi Soċjali tal-Kumitat tal-
Protezzjoni Soċjali tal-Unjoni Ewropea 
volontarju. L-Istati Membri u/jew l-
awtoritajiet pubbliċi jibqgħu liberi li 
jipprovdu dawn is-servizzi huma stess jew 
li jorganizzaw is-servizzi soċjali, bħal 
pereżempju servizzi ta' interess 
ekonomiku ġenerali, b’mod li ma jġibx 
miegħu l-konklużjoni ta’ konċessjonijiet, 
pereżempju permezz tas-sempliċi 
finanzjament ta’ dawn is-servizzi jew bl-
għoti ta’ liċenzji jew awtorizzazzjonijiet 
lill-operaturi ekonomiċi kollha li 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti 
minn qabel mill-awtorità jew l-entità 
kontraenti, mingħajr l-ebda limitu jew 
kwota, sakemm tali sistema tiżgura 
riklamar suffiċjenti u tikkonforma mal-
prinċipji tat-trasparenza u n-
nondiskriminazzjoni.

Or. fr
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Emenda 344
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22 a) Servizzi ta' interess ekonomiku 
ġenerali (SGEI), kif stabbiliti fl-
Artikolu 14 u fl-Artikolu 106 tat-TFUE, 
ħafna drabi huma servizzi bi skop ta' 
profitt, iżda huma primarjament ta' 
interess universali u l-Istati Membri 
għalhekk imponew fuqhom obbligi 
speċjali ta' servizz pubbliku. L-SGEI 
huma meqjusa essenzjali mill-awtoritajiet, 
minkejja l-fatt li s-suq jista' ma joffrix 
biżżejjed inċentivi biex jipprovdihom. It-
twettiq ta' rekwiżit ta' servizz pubbliku 
jista' jinvolvi drittijiet speċjali jew 
esklużivi u arranġamenti speċjali ta'
finanzjament. Is-servizzi tal-SGEI 
mhumiex u ma jistgħux jiġu pprovduti 
b'mod sodisfaċenti mis-suq taħt 
kondizzjonijiet bħal prezz, karatteristiċi 
oġġettivi ta' kwalità, kontinwità u aċċess 
għas-servizz, konsistenti mal-interess 
pubbliku, kif definit mill-Istat Membru. 
Din id-direttiva ma taffettwax il-
kompetenzi tal-Istati Membri biex 
jiddefinixxu SGEI.

Or. en

Emenda 345
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Il-proċedura għall-għoti ta' 
kuntratti ta' konċessjonijiet għandha 
tinkludi diversi stadji, fosthom il-
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pubblikazzjoni ta' avviż ta' konċessjoni li 
jippermetti lil min jagħti l-konċessjonijiet 
li jixtieq jagħti konċessjoni li jagħmel l-
intenzjoni tiegħu pubblika; il-
preżentazzjoni minn operaturi ekonomiċi 
interessati tal-applikazzjoni tagħhom bi 
tweġiba għal dak l-avviż. verifika tal-
kondizzjonijiet ta' parteċipazzjoni għall-
kandidati; is-sottomissjoni ta' offerta mill-
kandidati; id-dritt ta' min jagħti l-
konċessjonijiet li jinnegozja fuq bażi ta' 
kriterji oġġettivi ta' għoti; id-deċiżjoni 
dwar l-għoti minn min jagħti l-
konċessjonijiet tal-kuntratt ta' konċessjoni 
lill-konċessjonarju u l-pubblikazzjoni ta' 
avviż ta' għoti. Jeħtieġ li jkunu possibbli 
stadji intermedji, fosthom l-għażla ta' 
ċerti kandidati awtorizzati li jissottomettu 
offerta u li tintbagħat stedina għall-offerti 
lill-kandidati magħżula. Min jagħti l-
konċessjonijiet għandu wkoll ikun jista' 
javviċina operaturi ekonomiċi li ma 
jkunux wieġbu għall-avviż ta' 
konċessjoni. Barra minn hekk, u sakemm 
ikun hemm konformità mal-prinċipji ta' 
trasparenza u nondiskriminazzjoni, 
jeħtieġ li jkun possibbli li jinbidel l-ordni 
ta' ċerti stadji, fosthom, pereżempju, l-
analiżi ta' offerti sottomessi qabel il-
verifika tal-konformità mal-kriterji ta' 
għażla. Soġġett għall-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, min 
jagħti l-konċessjonijiet għandu jkun 
permess flessibilità konsiderevoli biex 
jiddefinixxi l-proċedura li twassal għall-
għażla tal-konċessjonarju, fejn l-uniċi 
żewġ stadji mandatorji huma l-
pubblikazzjoni ta' avviż ta' konċessjoni fil-
bidu tal-proċedura, ħlief meta din ma 
tkunx meħtieġa skont din id-Direttiva, u l-
pubblikazzjoni ta' avviż ta' għoti fl-aħħar 
tal-proċedura. Din il-libertà għandha 
tkun ibbilanċjata ma' rekwiżit għal 
trasparenza u trattament ugwali tal-
kandidati u l-offerenti.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-Emenda 18 tar-Rapporteur dwar il-qafas legali li fih jista' jinbidel l-ordni tal-
istadji. Min jagħti l-konċessjonijiet għandu livell ikbar ta' flessibilità rigward l-
organizzazzjoni tal-proċedura. Madankollu, dik il-libertà ma tridx tiġi eżerċitata għall-ħsara 
tat-trasparenza tal-proċedura jew il-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni bejn il-
kandidati/offerenti.

Emenda 346
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Sabiex ikun possibbli għall-operaturi 
kollha interessati li jissottomettu 
applikazzjonijiet u offerti, l-awtoritajiet 
kontraenti u l-entitajiet kontraenti
għandhom ikunu obbligati jirrispettaw 
limitu ta’ żmien minimu biex jirċievu
dawn l-applikazzjonijiet.

(23) Sabiex ikun possibbli għall-operaturi 
kollha interessati li jissottomettu 
applikazzjonijiet, min jgħati l-
konċessjonijiet għandu jkun obbligat 
jirrispetta limitu ta’ żmien minimu biex 
jirċievi dawn l-applikazzjonijiet.

Or. fr

Emenda 347
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-għażla u l-applikazzjoni ta’ kriterji 
tal-għażla proporzjonali, 
nondiskriminatorji u ekwi hija kruċjali 
għall-aċċess effettiv tal-operaturi 
ekonomiċi għall-opportunitajiet 
ekonomiċi relatati mal-konċessjonijiet. 
B’mod partikolari, il-possibbiltà li 
kandidat jiddependi fuq il-kapaċitajiet ta’ 
entitajiet oħra tista’ tkun deċiżiva sabiex 

imħassar
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tippermetti l-parteċipazzjoni ta’ impriżi 
żgħar u medji. Għalhekk, huwa xieraq li 
jiġi previst li l-kriterji tal-għażla jkunu 
relatati esklużivament mal-kapaċità 
teknika, finanzjarja u ekonomika tal-
operaturi, jiġu mħabbra fl-avviż ta’ 
konċessjoni u ma jistgħux jipprekludu 
operatur ekonomiku milli jiddependi fuq 
il-kapaċitajiet ta’ entitajiet oħra, 
irrispettivament min-natura legali tar-
rabtiet tiegħu ma’ dawk l-entitajiet, jekk 
dan juri lill-awtorità jew lill-entità 
kontraenti li huwa se jkollu għad-
dispożizzjoni tiegħu r-riżorsi meħtieġa.

Or. en

Emenda 348
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-għażla u l-applikazzjoni ta’ kriterji 
tal-għażla proporzjonali, 
nondiskriminatorji u ekwi hija kruċjali 
għall-aċċess effettiv tal-operaturi 
ekonomiċi għall-opportunitajiet ekonomiċi 
relatati mal-konċessjonijiet. B’mod 
partikolari, il-possibbiltà li kandidat 
jiddependi fuq il-kapaċitajiet ta’ entitajiet 
oħra tista’ tkun deċiżiva sabiex tippermetti 
l-parteċipazzjoni ta’ impriżi żgħar u medji.
Għalhekk, huwa xieraq li jiġi previst li l-
kriterji tal-għażla jkunu relatati 
esklużivament mal-kapaċità teknika, 
finanzjarja u ekonomika tal-operaturi, jiġu 
mħabbra fl-avviż ta’ konċessjoni u ma 
jistgħux jipprekludu operatur ekonomiku 
milli jiddependi fuq il-kapaċitajiet ta’ 
entitajiet oħra, irrispettivament min-natura 
legali tar-rabtiet tiegħu ma’ dawk l-
entitajiet, jekk dan juri lill-awtorità jew lill-
entità kontraenti li huwa se jkollu għad-

(24) L-għażla u l-applikazzjoni ta’ kriterji 
tal-għażla proporzjonali, 
nondiskriminatorji u ekwi hija kruċjali 
għall-aċċess effettiv tal-operaturi 
ekonomiċi għall-opportunitajiet ekonomiċi 
relatati mal-konċessjonijiet. B’mod 
partikolari, il-possibbiltà li kandidat 
jiddependi fuq il-kapaċitajiet ta’ entitajiet 
oħra tista’ tkun deċiżiva sabiex tippermetti 
l-parteċipazzjoni ta’ impriżi żgħar u medji.
Għalhekk, huwa xieraq li jiġi previst li l-
kriterji tal-għażla jkunu relatati mal-
kapaċità teknika, finanzjarja u ekonomika 
tal-operaturi, iżda wkoll, fir-rigward tas-
servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali, 
il-konformità tagħhom mad-
dispożizzjonijiet ambjentali, soċjali u 
dawk relatati mal-koeżjoni, kif ukoll mal-
objettivi ta' livell għoli ta' kwalità, sigurtà 
u affordabilità, trattament ugwali u l-
promozzjoni ta' aċċess universali u tad-
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dispożizzjoni tiegħu r-riżorsi meħtieġa. drittijiet tal-utenti, jiġu mħabbra fl-avviż 
ta’ konċessjoni u ma jistgħux jipprekludu 
operatur ekonomiku milli jiddependi fuq il-
kapaċitajiet ta’ entitajiet oħra, 
irrispettivament min-natura legali tar-
rabtiet tiegħu ma’ dawk l-entitajiet, jekk 
dan juri lill-awtorità jew lill-entità 
kontraenti li huwa se jkollu għad-
dispożizzjoni tiegħu r-riżorsi meħtieġa.

Or. fr

Emenda 349
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-għażla u l-applikazzjoni ta’ kriterji 
tal-għażla proporzjonali, 
nondiskriminatorji u ekwi hija kruċjali 
għall-aċċess effettiv tal-operaturi 
ekonomiċi għall-opportunitajiet 
ekonomiċi relatati mal-konċessjonijiet. 
B’mod partikolari, il-possibbiltà li kandidat 
jiddependi fuq il-kapaċitajiet ta’ entitajiet 
oħra tista’ tkun deċiżiva sabiex tippermetti 
l-parteċipazzjoni ta’ impriżi żgħar u medji. 
Għalhekk, huwa xieraq li jiġi previst li l-
kriterji tal-għażla jkunu relatati 
esklużivament mal-kapaċità teknika, 
finanzjarja u ekonomika tal-operaturi,
jiġu mħabbra fl-avviż ta’ konċessjoni u ma 
jistgħux jipprekludu operatur ekonomiku
milli jiddependi fuq il-kapaċitajiet ta’ 
entitajiet oħra, irrispettivament min-natura 
legali tar-rabtiet tiegħu ma’ dawk l-
entitajiet, jekk dan juri lill-awtorità jew lill-
entità kontraenti li huwa se jkollu għad-
dispożizzjoni tiegħu r-riżorsi meħtieġa.

(24) L-għażla u l-applikazzjoni ta’ kriterji 
tal-għażla proporzjonali, 
nondiskriminatorji u ekwi hija importanti. 
B’mod partikolari, il-possibbiltà li kandidat 
jiddependi fuq il-kapaċitajiet ta’ entitajiet 
oħra tista’ tkun deċiżiva sabiex tippermetti 
l-parteċipazzjoni ta’ impriżi żgħar u medji. 
Għalhekk, huwa xieraq li jiġi previst li l-
kriterji tal-għażla jkunu definiti b'mod ċar, 
jiġu mħabbra fl-avviż ta’ konċessjoni u ma 
jistgħux jipprekludu kandidat milli 
jiddependi fuq il-kapaċitajiet ta’ entitajiet 
oħra, irrispettivament min-natura legali tar-
rabtiet tiegħu ma’ dawk l-entitajiet, jekk 
dan juri lil min jagħti l-konċessjonijiet li 
huwa se jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu r-
riżorsi meħtieġa.

Or. en
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Emenda 350
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Sabiex ikunu żgurati t-trasparenza u 
trattament ugwali, il-kriterji għall-għoti tal-
konċessjonijiet għandhom dejjem 
jikkonformaw ma' standards ġenerali. 
Dawn għandhom jiġu żvelati lill-offerenti 
potenzjali minn qabel, ikunu relatati mas-
suġġett tal-kuntratt u m'għandhomx joffru
lill-awtorità jew lill-entità kontraenti libertà 
tal-għażla mingħajr restrizzjonijiet. 
Għandhom jiżguraw il-possibilità ta’ 
kompetizzjoni effettiva u għandhom ikunu 
akkumpanjati minn rekwiżiti li jippermettu 
li tiġi verifikata b’mod effettiv l-
informazzjoni pprovduta mill-offerenti. 
Sabiex jikkonformaw ma’ dawn l-
istandards filwaqt li jtejbu ċ-ċertezza 
legali, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu 
l-użu tal-kriterju tal-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża.

(25) Sabiex ikunu żgurati t-trasparenza u 
trattament ugwali, il-kriterji għall-għoti tal-
konċessjonijiet għandhom dejjem 
jikkonformaw ma' standards ġenerali. 
Dawn għandhom jiġu żvelati lill-offerenti 
kollha minn qabel, ikunu marbuta mas-
suġġett tal-kuntratt u ma joffrux lill-
awtorità jew lill-entità kontraenti libertà 
tal-għażla mingħajr restrizzjonijiet. ikunu 
akkumpanjati minn rekwiżiti minimi li 
jippermettu li tiġi verifikata b’mod effettiv 
dik l-informazzjoni pprovduta mill-
offerenti.

Or. en

Emenda 351
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Sabiex ikunu żgurati t-trasparenza u 
trattament ugwali, il-kriterji għall-għoti tal-
konċessjonijiet għandhom dejjem 
jikkonformaw ma' standards ġenerali. 
Dawn għandhom jiġu żvelati lill-offerenti 
potenzjali minn qabel, ikunu relatati mas-
suġġett tal-kuntratt u m'għandhomx joffru 
lill-awtorità jew lill-entità kontraenti libertà 

(25) Sabiex ikunu żgurati t-trasparenza u 
trattament ugwali, il-kriterji għall-għoti tal-
konċessjonijiet għandhom dejjem 
jikkonformaw ma' standards ġenerali. 
Dawn għandhom jiġu żvelati lill-offerenti 
potenzjali minn qabel, ikunu direttament
relatati mas-suġġett tal-kuntratt u 
m’għandhomx joffru lill-awtorità jew lill-
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tal-għażla mingħajr restrizzjonijiet. 
Għandhom jiżguraw il-possibilità ta’ 
kompetizzjoni effettiva u għandhom ikunu 
akkumpanjati minn rekwiżiti li jippermettu 
li tiġi verifikata b’mod effettiv l-
informazzjoni pprovduta mill-offerenti. 
Sabiex jikkonformaw ma’ dawn l-
istandards filwaqt li jtejbu ċ-ċertezza 
legali, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu l-
użu tal-kriterju tal-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża.

entità kontraenti libertà tal-għażla mingħajr 
restrizzjonijiet. Għandhom jiżguraw il-
possibilità ta’ kompetizzjoni effettiva u 
għandhom ikunu akkumpanjati minn 
rekwiżiti li jippermettu li tiġi verifikata 
b’mod effettiv l-informazzjoni pprovduta 
mill-offerenti. Sabiex jikkonformaw ma’ 
dawn l-istandards filwaqt li jtejbu ċ-
ċertezza legali, l-Istati Membri jistgħu 
jipprevedu l-użu tal-kriterju tal-aktar 
offerta ekonomikament vantaġġuża.

Or. es

Emenda 352
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Proposta għal direttiva
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Sabiex jiġi żgurat li n-nisa u l-irġiel 
jkollhom aċċess ugwali għas-suq tax-
xogħol, min jagħti l-konċessjonijiet 
għandu wkoll ikun kapaċi jinkludi 
karatteristiċi relatati mal-promozzjoni tal-
ugwaljanza bejn is-sessi.

Or. en

Emenda 353
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 25 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25b) Sabiex jiġu integrati aħjar il-
konsiderazzjonijiet soċjali fl-għoti tal-
konċessjonijiet, min jagħtihom għandu 
jkun jista’ jinkludi karatteristiċi relatati 
mal-kondizzjonijiet tax-xogħol fost il-
kriterji tal-għoti. Dawk il-karatteristiċi 
għandu jkollhom l-għan li jipproteġu s-
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saħħa tal-persunal involut fil-proċess tal-
produzzjoni jew li jipproteġu l-
integrazzjoni soċjali tal-persuni 
żvantaġġati jew il-membri ta’ gruppi 
vulnerabbli fost il-persuni responsabbli 
għat-twettiq tal-kuntratt, inkluża l-
aċċessibilità għall-gruppi żvantaġġati, 
bħalma huma ż-żgħażagħ, dawk qiegħda 
fit-tul, il-persuni bi sfond ta’ migrazzjoni 
u l-persuni b'diżabilità. F’dan il-każ, il-
kriterji tal-għoti għandhom jiġu applikati 
b’konformità mad-Direttiva 96/71/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 
ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' 
ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' 
servizzi[1], b’tali mod li ma jkunx hemm 
diskrimizazzjoni diretta jew indiretta 
kontra operaturi ekonomiċi minn Stati 
Membri oħrajn. Min jagħti l-
konċessjonijiet għandu jitħalla juża bħala 
kriterji tal-għoti l-organizzazzjoni, il-
kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal 
assenjat għat-twettiq tal-kuntratt ta’ 
konċessjoni, minħabba li jistgħu 
jaffettwaw il-kwalità tal-prestazzjoni u, 
b’riżultat ta’ dan, il-valur ekonomiku tal-
offerta.
[1] ĠU L 18, 21.1.1997, p. 1.

Or. en

Emenda 354
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Fejn l-awtoritajiet kontraenti u l-
entitajiet kontraenti jagħżlu li jagħtu 
konċessjoni lill-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġjuża, huma 
għandhom jiddeterminaw il-kriterji 
ekonomiċi u ta' kwalità li fuq il-bażi 

imħassar
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tagħhom huma jivvalutaw l-offerti sabiex 
jidentifikaw liema waħda toffri l-aħjar 
valur għall-flus. Id-determinazzjoni ta’ 
dawn il-kriterji tiddependi fuq is-suġġett 
tal-kuntratt billi dawn għandhom 
jippermettu l-valutazzjoni tal-livell tal-
prestazzjoni offerta minn kull offerta fid-
dawl tas-suġġett tal-konċessjoni, kif 
definit fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-
valur għall-flus ta’ kull offerta li ser 
titqies.

Or. en

Emenda 355
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi stabbiliti 
mill-awtoritajiet kontraenti u mill-
entitajiet kontraenti jeħtieġ li jippermettu 
li l-għoti tal-konċessjoni jkun miftuħ 
għall-kompetizzjoni. Għal dak il-għan, 
għandu jkun possibbli li jintefgħu offerti 
li jirriflettu diversità ta’ soluzzjonijiet 
tekniċi biex b’hekk jinkiseb livell 
suffiċjenti ta’ kompetizzjoni. 
Konsegwentement, l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi għandhom jiġu abbozzati b’tali 
mod li jiġi evitat tnaqqis b’mod artifiċjali 
fil-kompetizzjoni, permezz ta’ rekwiżiti li 
jiffavorixxu lil attur ekonomiku speċifiku, 
billi jirriflettu l-karatteristiċi ewlenin tal-
provvisti, servizzi jew xogħlijiet li huma 
normalment offruti minn dak l-attur 
ekonomiku. It-tfassil tal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi f’termini ta’ 
rekwiżiti funzjonali u tal-prestazzjoni 
ġeneralment jippermetti li dan l-għan 
jintlaħaq bl-aħjar mod possibbli u 
jiffavorixxi l-innovazzjoni. Fejn issir 
referenza għal standard Ewropew jew, 

imħassar
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fin-nuqqas tiegħu, għal standard 
nazzjonali, l-awtoritajiet jew l-entitajiet 
kontraenti għandhom jikkunsidraw offerti 
bbażati fuq arranġamenti ekwivalenti. 
Sabiex juru ekwivalenza, l-offerenti 
jistgħu jiġu obbligati li jipprovdu evidenza 
vverifikata minn parti terza; madankollu, 
għandhom ikunu permessi wkoll mezzi 
xierqa oħra ta’ prova bħal dossier tekniku 
tal-manifattur fejn l-attur ekonomiku 
kkonċernat ma jkollux aċċess għal dawn 
iċ-ċertifikati jew rapporti tat-testijiet, jew 
ma jkollu l-ebda possibbiltà li jiksibhom 
fil-limiti ta’ żmien rilevanti.

Or. en

Emenda 356
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-
kriterji tal-għoti ta’ konċessjoni 
għandhom rwol distint fil-proċess tal-
għoti tal-konċessjonijiet, iżda l-
ispeċifikazzjonijiet u l-kriterji huma simili
fis-sostanza. Permezz tal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi, l-entitajiet u l-
awtoritajiet kontraenti jistipulaw il-
kondizzjonijiet li jirregolaw il-kwalitajiet 
meħtieġa għall-parteċipazzjoni. Il-
kapaċità li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
jkunu ssodisfati hija prerekwiżit biex 
wieħed jiġi kkunsidrat bħala kandidat 
għall-għoti ta’ kuntratt ta’ konċessjoni u 
għaldaqstant għandhom jiġu kkunsidrati 
biss ix-xogħlijiet, il-provvisti u s-servizzi li 
jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet. 
Barra minn hekk, il-kriterji tal-għoti 
jippermettu li l-entitajiet u l-awtoritajiet 
kontraenti jqabblu l-vantaġġi tal-
kombinamenti varji tal-kriterji. Kull 
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offerta għandha tiġi vvalutata skont kull 
kriterju, iżda l-kapaċità li jiġu ssodisfati l-
kriterji tal-għoti kollha mhijiex 
kundizzjoni neċessarja biex wieħed jitqies 
kandidat għall-għoti ta’ kuntratt ta’ 
konċessjoni. Finalment, il-kundizzjonijiet 
li jirregolaw il-prestazzjoni tal-
konċessjoni għandhom jiġu inklużi fil-
kuntratt sabiex jintwera kif għandha tiġi 
implimentata.

Or. fr

Emenda 357
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) [...] imħassar

Or. en

Emenda 358
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-
kriterji tal-għoti, l-awtoritajiet kontraenti u 
l-entitajiet kontraenti għandhom jitħallew 
jirreferu għal proċess ta' produzzjoni 
speċifiċi, għal mod speċifiku ta’ provvista 
ta’ servizzi, jew għal proċess speċifiku għal 
kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu tal-ħajja 
ta' prodott jew servizz, sakemm dawn 
ikunu marbuta mas-suġġett tal-konċessjoni. 
Sabiex jintegraw aħjar il-
konsiderazzjonijiet soċjali fl-għoti tal-

(29) Fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-
kriterji tal-għoti, l-awtoritajiet kontraenti u 
l-entitajiet kontraenti għandhom jitħallew 
jirreferu għal karatteristiċi taċ-ċiklu tal-
ħajja, bħal proċess ta' produzzjoni 
speċifiku, inklużi pereżempju aspetti 
soċjali u ambjentali, għal mod speċifiku 
ta’ provvista ta’ servizzi, għal rekwiżiti 
funzjonali jew ta’ prestazzjoni bl-għan li 
jiġu mminimizzati jew immassimizzati l-
impatti ambjentali u soċjali, jew għal 
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konċessjonijiet, ix-xerreja jistgħu wkoll 
jitħallew jinkludu, fil-kriterji tal-għoti, 
karatteristiċi marbuta għall-kundizzjonijiet 
tax-xogħol. Madankollu, fejn l-awtoritajiet 
kontraenti jew entitajiet kontraenti jużaw l-
aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża, 
dawn il-kriterji jistgħu jirrelataw biss mal-
kundizzjonijiet tax-xogħol tal-persuni li 
jipparteċipaw direttament fil-proċess tal-
produzzjoni jew il-forniment inkwistjoni. 
Dawk il-karatteristiċi jistgħu jirrigwardaw 
biss il-protezzjoni tas-saħħa tal-persunal 
involut fil-proċess tal-produzzjoni jew 
tiffavorixxi l-integrazzjoni soċjali ta’ 
persuni żvantaġġati jew membri ta' gruppi 
vulnerabbli fost il-persuni inkarigati li 
jwettqu l-kuntratt, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabilità. F'dan il-każ, 
kwalunkwe kriterju tal-għoti li jinkludi 
dawk il-karatteristiċi għandu fi kwalunkwe 
każ jibqa' limitat għal karatteristiċi li 
jkollhom konsegwenzi immedjati fuq il-
membri tal-persunal fl-ambjent tax-xogħol 
tagħhom. Għandhom jiġu applikati skont 
id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta 'Diċembru 
1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas 
ta' prestazzjoni ta' servizzi u b'mod li ma 
jkunx direttament jew indirettament 
jiddiskrimina kontra operaturi ekonomiċi 
minn Stati Membri oħra jew minn pajjiżi 
terzi li huma Partijiet għall-Ftehim jew 
għal Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles li fih l-
Unjoni tkun parti. L-awtoritajiet kontraenti 
u l-entitajiet kontraenti għandha wkoll, fejn 
dawn jużaw il-kriterju tal-offerta l-aktar 
vantaġġuża ekonomikament, jitħallew 
jużaw bħala kriterju għal-għoti ta' kuntratt 
l-organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-
esperjenza tal-persunal assenjat biex 
iwettaq il-konċessjoni konċernata, peress li 
dan jista' jaffettwa l-kwalità tal-
prestazzjoni tal-konċessjoni u, bħala 
riżultat, il-valur ekonomiku tal-offerta.

proċess speċifiku għal kwalunkwe stadju 
ieħor taċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodott jew 
servizz, sakemm dawn ikunu marbuta mas-
suġġett tal-konċessjoni. Sabiex jintegraw 
aħjar il-konsiderazzjonijiet soċjali fl-għoti 
tal-konċessjonijiet, ix-xerreja jistgħu wkoll 
jitħallew jinkludu, fil-kriterji tal-għoti, 
karatteristiċi marbuta għall-kundizzjonijiet 
tax-xogħol. Madankollu, fejn l-awtoritajiet 
kontraenti jew entitajiet kontraenti jużaw l-
aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża, 
dawn il-kriterji jistgħu jirrelataw biss mal-
kundizzjonijiet tax-xogħol tal-persuni li 
jipparteċipaw direttament fil-proċess tal-
produzzjoni jew il-forniment inkwistjoni. 
Dawk il-karatteristiċi jistgħu pereżempju 
jirrigwardaw il-protezzjoni tas-saħħa tal-
persunal involut fil-proċess tal-
produzzjoni, il-bilanċ bejn is-sessi (eż. 
pagi indaqs, bilanċ bejn ix-xogħol u l-
ħajja privata) l-aċċess għal taħriġ 
vokazzjonali, l-involviment u l-
konsultazzjoni tal-utenti, l-affordjabilità, 
id-drittijiet tal-bniedem, il-kummċerċ 
etiku jew l-għoti ta’ preferenza rigward l-
integrazzjoni soċjali ta’ persuni żvantaġġati 
jew membri ta' gruppi vulnerabbli (bħalma 
huma l-persuni qiegħda fit-tul, ir-Rom, il-
migranti u l-ħaddiema iktar żgħażagħ jew 
iktar anzjani) fost il-persuni inkarigati li 
jwettqu l-kuntratt, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabilità. F'dan il-każ, 
kwalunkwe kriterju tal-għoti li jinkludi 
dawk il-karatteristiċi għandu fi kwalunkwe 
każ jibqa' limitat għal karatteristiċi li 
jkollhom konsegwenzi immedjati fuq il-
membri tal-persunal fl-ambjent tax-xogħol 
tagħhom. Għandhom jiġu applikati skont 
id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta 'Diċembru 
1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas 
ta' prestazzjoni ta' servizzi u b'mod li ma 
jkunx direttament jew indirettament 
jiddiskrimina kontra operaturi ekonomiċi 
minn Stati Membri oħra jew minn pajjiżi 
terzi li huma Partijiet għall-Ftehim jew 
għal Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles li fih l-
Unjoni tkun parti. L-awtoritajiet kontraenti 
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u l-entitajiet kontraenti għandha wkoll, fejn 
dawn jużaw il-kriterju tal-offerta l-aktar 
vantaġġuża ekonomikament, jitħallew 
jużaw bħala kriterju għal-għoti ta' kuntratt 
l-organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-
esperjenza tal-persunal assenjat biex 
iwettaq il-konċessjoni konċernata, peress li 
dan jista' jaffettwa l-kwalità u s-
sostenibilità tal-prestazzjoni tal-
konċessjoni u, bħala riżultat, il-valur 
ekonomiku tal-offerta. L-Awtoritajiet 
kontraenti u l-entitajiet kontraenti jistgħu 
jintegraw ukoll, fl-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi jew fil-kriterji tal-għoti, 
konsiderazzjonijiet soċjali relatati mal-
ispejjeż soċjali esterni marbuta 
direttament maċ-ċiklu tal-ħajja, bħalma 
huma l-impatti tal-produzzjoni fuq l-
ambjent tal-madwar u l-komunitajiet 
biswit. L-awtoritajiet kontraenti u l-
entitajiet kontraenti għandhom jistipulaw, 
fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, obbligi 
relatati ma’ kundizzjonijiet soċjali u ta’ 
impjieg, saħħa u sikurezza fuq il-post tax-
xogħol, sigurtà soċjali u kundizzjonijiet 
tax-xogħol, kif stipulat fil-liġijiet tal-UE u 
f’dawk nazzjonali, regolamenti jew 
dispożizzjonijiet amministrattivi, 
deċiżjonijiet tal-arbitraġġ, kuntratti u 
ftehimiet kollettivi kif stipulat fid-
dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali 
tax-xogħol li japplikaw għall-post fejn isir 
ix-xogħol, is-servizz jew il-provvista; dawn 
l-obbligi għandhom japplikaw ukoll 
f’sitwazzjonijiet transkonfinali, fejn 
ħaddiema minn Stat Membru jipprovdu 
servizz fi Stat Membru ieħor.

Or. de

Emenda 359
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Premessa 29
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-
kriterji tal-għoti, l-awtoritajiet kontraenti u 
l-entitajiet kontraenti għandhom jitħallew 
jirreferu għal proċess ta' produzzjoni 
speċifiċi, għal mod speċifiku ta’ provvista 
ta’ servizzi, jew għal proċess speċifiku għal 
kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu tal-ħajja 
ta' prodott jew servizz, sakemm dawn 
ikunu marbuta mas-suġġett tal-konċessjoni.
Sabiex jintegraw aħjar il-
konsiderazzjonijiet soċjali fl-għoti tal-
konċessjonijiet, ix-xerreja jistgħu wkoll 
jitħallew jinkludu, fil-kriterji tal-għoti, 
karatteristiċi marbuta għall-kundizzjonijiet 
tax-xogħol. Madankollu, fejn l-awtoritajiet 
kontraenti jew entitajiet kontraenti jużaw l-
aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża, 
dawn il-kriterji jistgħu jirrelataw biss mal-
kundizzjonijiet tax-xogħol tal-persuni li 
jipparteċipaw direttament fil-proċess tal-
produzzjoni jew il-forniment inkwistjoni.
Dawk il-karatteristiċi jistgħu jirrigwardaw 
biss il-protezzjoni tas-saħħa tal-persunal 
involut fil-proċess tal-produzzjoni jew 
tiffavorixxi l-integrazzjoni soċjali ta’ 
persuni żvantaġġati jew membri ta' gruppi 
vulnerabbli fost il-persuni inkarigati li 
jwettqu l-kuntratt, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabilità. F'dan il-każ, 
kwalunkwe kriterju tal-għoti li jinkludi 
dawk il-karatteristiċi għandu fi kwalunkwe 
każ jibqa' limitat għal karatteristiċi li 
jkollhom konsegwenzi immedjati fuq il-
membri tal-persunal fl-ambjent tax-xogħol 
tagħhom. Għandhom jiġu applikati skont 
id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta 'Diċembru 
1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas 
ta' prestazzjoni ta' servizzi u b'mod li ma 
jkunx direttament jew indirettament 
jiddiskrimina kontra operaturi ekonomiċi 
minn Stati Membri oħra jew minn pajjiżi 
terzi li huma Partijiet għall-Ftehim jew 
għal Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles li fih l-
Unjoni tkun parti. L-awtoritajiet kontraenti 

(29) Fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-
kriterji tal-għoti, l-awtoritajiet kontraenti u 
l-entitajiet kontraenti għandhom jitħallew 
jirreferu għal proċess ta' produzzjoni 
speċifiċi, għal mod speċifiku ta’ provvista 
ta’ servizzi, jew għal proċess speċifiku għal 
kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu tal-ħajja 
ta' prodott jew servizz, sakemm dawn 
ikunu marbuta mas-suġġett tal-konċessjoni.
Sabiex jintegraw aħjar il-
konsiderazzjonijiet soċjali fl-għoti tal-
konċessjonijiet, l-awtoritajiet awtorizzanti
jistgħu wkoll jitħallew jinkludu, fil-kriterji 
tal-għoti, karatteristiċi marbuta mal-
kundizzjonijiet tax-xogħol. Madankollu, 
fejn l-awtoritajiet kontraenti jew entitajiet 
kontraenti jużaw l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġjuża, dawn il-
kriterji jistgħu jirrelataw biss mal-
kundizzjonijiet tax-xogħol tal-persuni li 
jipparteċipaw direttament fil-proċess tal-
produzzjoni jew il-forniment inkwistjoni.
Dawk il-karatteristiċi jistgħu jirrigwardaw 
biss il-protezzjoni tas-saħħa tal-persunal 
involut fil-proċess tal-produzzjoni, u s-
salvagwardja tal-kundizzjonijiet tal-
impjieg u tax-xogħol tagħhom u l-
konformità ma’ ftehimiet kollettivi 
għalihom, jew tiffavorixxi l-integrazzjoni 
soċjali ta’ persuni żvantaġġati jew membri 
ta' gruppi vulnerabbli fost il-persuni 
inkarigati li jwettqu l-kuntratt, inkluża l-
aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabilità.
F'dan il-każ, kwalunkwe kriterju tal-għoti li 
jinkludi dawk il-karatteristiċi għandu fi 
kwalunkwe każ jibqa' limitat għal 
karatteristiċi li jkollhom konsegwenzi 
immedjati fuq il-membri tal-persunal fl-
ambjent tax-xogħol tagħhom. Għandhom 
jiġu applikati skont id-Direttiva 96/71/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 
ta 'Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' 
ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' 
servizzi u b'mod li ma jkunx direttament 
jew indirettament jiddiskrimina kontra 
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u l-entitajiet kontraenti għandha wkoll, fejn 
dawn jużaw il-kriterju tal-offerta l-aktar 
vantaġġuża ekonomikament, jitħallew 
jużaw bħala kriterju għal-għoti ta' kuntratt 
l-organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-
esperjenza tal-persunal assenjat biex 
iwettaq il-konċessjoni konċernata, peress li 
dan jista' jaffettwa l-kwalità tal-
prestazzjoni tal-konċessjoni u, bħala 
riżultat, il-valur ekonomiku tal-offerta.

operaturi ekonomiċi minn Stati Membri 
oħra jew minn pajjiżi terzi li huma Partijiet 
għall-Ftehim jew għal Ftehimiet ta' 
Kummerċ Ħieles, abbażi ta’ konformità 
mal-istandards tal-ILO, li fih l-Unjoni 
tkun parti. L-awtoritajiet kontraenti u l-
entitajiet kontraenti għandha wkoll, fejn 
dawn jużaw il-kriterju tal-offerta l-aktar 
vantaġġuża ekonomikament, jitħallew 
jużaw bħala kriterju għal-għoti ta' kuntratt 
l-organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-
esperjenza tal-persunal assenjat biex 
iwettaq il-konċessjoni konċernata, peress li 
dan jista' jaffettwa l-kwalità tal-
prestazzjoni tal-konċessjoni u, bħala 
riżultat, il-valur ekonomiku tal-offerta.

Or. fr

Emenda 360
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-mezzi elettroniċi tal-informazzjoni 
u l-komunikazzjoni jistgħu jissimplifikaw 
sew il-pubblikazzjoni tal-kuntratti u jżidu 
l-effiċjenza u t-trasparenza tal-proċessi 
tal-għoti tal-konċessjonijiet. Dawn 
għandhom isiru l-mezz standard ta’ 
komunikazzjoni u ta' skambju ta’ 
informazzjoni fil-proċeduri tal-għoti ta’ 
konċessjonijiet. L-użu tal-mezzi elettroniċi 
jista’ jwassal ukoll għal inqas ħela ta’ 
ħin. Għaldaqstant, għandha ssir 
dispożizzjoni għat-tnaqqis tal-perjodi 
minimi fejn jintużaw il-mezzi elettroniċi, 
soġġett, madankollu, għall-kundizzjoni li 
jkunu kompatibbli mal-mod speċifiku ta’ 
trażmissjoni previst mil-livell tal-Unjoni. 
Barra minn hekk, il-mezzi elettroniċi tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni inklużi 
funzjonalitajiet xierqa jistgħu jippermettu 

imħassar
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lill-awtoritajiet kontraenti u lill-entitajiet 
kontraenti jevitaw, jidentifikaw u 
jikkoreġu żbalji li jseħħu matul il-
proċeduri tal-akkwist.

Or. en

Emenda 361
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Awtoritajiet kontraenti u entitajiet 
kontraenti minn Stati Membri differenti 
jistgħu jkunu interessati jikkooperaw kif 
ukoll fl-għoti konġunt ta' konċessjonijiet 
pubbliċi sabiex jieħdu l-aħjar benefiċċju 
mill-potenzjal tas-suq intern f’termini ta’ 
ekonomiji ta' skala u l-qsim tar-riskji u l-
benefiċċji, speċjalment għal proġetti 
innovattivi li jinvolvu ammont akbar ta’ 
riskju minn dak li raġonevolment tista' 
ġġor awtorità kontraenti jew entità 
kontraenti waħda. Għalhekk għandhom 
jiġu stabbiliti regoli ġodda dwar l-għoti 
konġunt ta' konċessjoni transkonfinali li 
jagħżlu l-liġi applikabbli biex jiffaċilitaw 
l-organizzar ta’ għoti konġunt ta' 
konċessjonijiet pubbliċi transkonfinali. 
Barra minn hekk, l-awtoritajiet kontraenti 
u l-entitajiet kontraenti minn Stati 
Membri differenti jistgħu jistabbilixxu 
korpi legali konġunti stabbiliti skont il-liġi 
nazzjonali jew tal-Unjoni. Għandhom jiġu 
stabbiliti regoli speċifiċi għal tali forma 
ta’ għoti ta' konċessjoni konġunta.

imħassar

Or. en

Emenda 362
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Il-liġijiet, ir-regolamenti u l-ftehimiet 
kollettivi, kemm fil-livell nazzjonali kif 
ukoll fil-livell tal-Unjoni Ewropea, li huma 
fis-seħħ fl-oqsma tal-kundizzjonijiet tal-
impjieg u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol 
għandhom japplikaw matul it-twettiq ta’ 
konċessjoni, sakemm dawn ir-regoli, u l-
applikazzjoni tagħhom, jikkonformaw 
mal-liġi tal-Unjoni. F’sitwazzjonijiet 
transkonfinali, fejn ħaddiema minn Stat 
Membru jipprovdu servizzi fi Stat Membru 
ieħor għall-iskop tat-twettiq ta’ 
konċessjoni, id-Direttiva 96/71/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta’ 
ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ 
servizzi tistipula l-kundizzjonijiet minimi 
li għandhom jiġu osservati mill-pajjiż
ospitanti fir-rigward ta’ dawn il-ħaddiema 
stazzjonati.

(32) Il-liġijiet, ir-regolamenti u l-ftehimiet 
kollettivi, kemm fil-livell nazzjonali kif 
ukoll fil-livell tal-Unjoni Ewropea, li huma 
fis-seħħ fl-oqsma tal-kundizzjonijiet tal-
impjieg u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol 
għandhom japplikaw matul it-twettiq ta’ 
konċessjoni. F’sitwazzjonijiet 
transkonfinali, fejn ħaddiema minn Stat 
Membru jipprovdu servizzi fi Stat Membru 
ieħor għall-iskop tat-twettiq ta’ 
konċessjoni, japplikaw il-liġijiet, ir-
regolamenti u l-ftehimiet kollettiivi tal-
pajjiż ospitanti.

Or. en

Emenda 363
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Ma għandhomx jingħataw 
konċessjonijiet lill-operaturi ekonomiċi li 
jkunu pparteċipaw f’organizzazzjoni 
kriminali jew li jkunu nstabu ħatja ta’ 
korruzzjoni, frodi għad-detriment tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni jew ħasil tal-
flus. In-nuqqas ta’ ħlas ta’ taxxi jew ta’ 
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
għandu jiġi sanzjonat ukoll b’esklużjoni 

(33) Ma għandhomx jingħataw 
konċessjonijiet lill-operaturi ekonomiċi li 
jkunu pparteċipaw f’organizzazzjoni 
kriminali jew li jkunu nstabu ħatja ta’ 
korruzzjoni, frodi għad-detriment tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni jew ħasil tal-
flus. Barra minn hekk, l-awtoritajiet 
awtorizzanti għandhom jingħataw il-
possibbiltà li jeskludu kandidati jew 
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mandatorja fil-livell tal-Unjoni. Barra 
minn hekk, l-awtoritajiet u l-entitajiet 
kontraenti għandhom jingħataw il-
possibbiltà li jeskludu kandidati jew 
offerenti minħabba vjolazzjonijiet serji tal-
liġi tal-Unjoni jew tal-liġi nazzjonali bil-
għan li jipproteġu l-interessi pubbliċi 
kompatibbli mat-Trattat jew fejn l-operatur 
ekonomiku jkun wera nuqqasijiet 
sinifikanti jew persistenti fit-twettiq ta' 
konċessjoni jew konċessjonijiet preċedenti 
ta' natura simili mal-istess awtorità 
kontraenti jew entità kontraenti.

offerenti minħabba vjolazzjonijiet serji tal-
liġi tal-Unjoni jew tal-liġi nazzjonali bil-
għan li jipproteġu l-interessi pubbliċi 
kompatibbli mat-Trattat jew fejn l-operatur 
ekonomiku jkun wera nuqqasijiet 
sinifikanti jew persistenti fit-twettiq ta' 
konċessjoni jew konċessjonijiet preċedenti 
ta' natura simili mal-istess awtorità 
awtorizzanti, jew meta operatur 
ekonomiku, jew il-kumpanija possedenti 
tiegħu, ikunu stabbiliti f'pajjiż terz li, fl-
għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni, 
japplika miżuri ristrettivi kontra operaturi 
ekonomiċi stabbiliti fl-Unjoni Ewropea, 
meta tali miżuri jwasslu għal 
diskriminazzjoni serja u persistenti kontra 
operaturi ekonomiċi stabbiliti fl-Unjoni 
Ewropea.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ reċiproċità fil-kuntest tal-proċedura ta’ għoti ta’ kuntratti ta’ 
konċessjoni. Operatur ekonomiku li jkun qed jipparteċipa fi proċedura ta’ għoti ta’ 
konċessjoni fi Stat Membru tal-UE jista’ jiġi eskluż mill-proċedura jekk ikun stabbilit f’pajjiż 
terz li japplika miżuri biex iżomm is-suq tiegħu magħluq għal operaturi ekonomiċi Ewropej 
f’dak li jikkonċerna l-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni.

Emenda 364
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Ma għandhomx jingħataw 
konċessjonijiet lill-operaturi ekonomiċi li 
jkunu pparteċipaw f’organizzazzjoni 
kriminali jew li jkunu nstabu ħatja ta’ 
korruzzjoni, frodi għad-detriment tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni jew ħasil tal-
flus. In-nuqqas ta’ ħlas ta’ taxxi jew ta’ 
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
għandu jiġi sanzjonat ukoll b’esklużjoni 

(33) Ma għandhomx jingħataw 
konċessjonijiet lill-operaturi ekonomiċi li 
jkunu pparteċipaw f’organizzazzjoni 
kriminali jew li jkunu nstabu ħatja ta’ 
korruzzjoni, frodi għad-detriment tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni, ħasil tal-
flus u nuqqas ta’ ħlas ta’ taxxi jew ta’ 
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. Barra 
minn hekk, l-awtoritajiet awtorizzanti 
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mandatorja fil-livell tal-Unjoni. Barra 
minn hekk, l-awtoritajiet u l-entitajiet 
kontraenti għandhom jingħataw il-
possibbiltà li jeskludu kandidati jew 
offerenti minħabba vjolazzjonijiet serji tal-
liġi tal-Unjoni jew tal-liġi nazzjonali bil-
għan li jipproteġu l-interessi pubbliċi 
kompatibbli mat-Trattat jew fejn l-operatur 
ekonomiku jkun wera nuqqasijiet 
sinifikanti jew persistenti fit-twettiq ta' 
konċessjoni jew konċessjonijiet preċedenti 
ta' natura simili mal-istess awtorità 
kontraenti jew entità kontraenti.

għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jeskludu kandidati jew offerenti minħabba 
vjolazzjoni tal-liġi soċjali, tax-xogħol jew 
ambjentali, vjolazzjonijiet serji tal-liġi tal-
Unjoni jew tal-liġi nazzjonali bil-għan li 
jipproteġu l-interessi pubbliċi kompatibbli 
mat-Trattat jew fejn l-operatur ekonomiku 
jkun wera nuqqasijiet sinifikanti jew 
persistenti fit-twettiq ta' konċessjoni jew 
konċessjonijiet preċedenti ta' natura simili 
mal-istess awtorità awtorizzanti.

Or. en

Emenda 365
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Ma għandhomx jingħataw 
konċessjonijiet lill-operaturi ekonomiċi li 
jkunu pparteċipaw f’organizzazzjoni 
kriminali jew li jkunu nstabu ħatja ta’ 
korruzzjoni, frodi għad-detriment tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni jew ħasil tal-
flus. In-nuqqas ta’ ħlas ta’ taxxi jew ta’ 
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
għandu jiġi sanzjonat ukoll b’esklużjoni 
mandatorja fil-livell tal-Unjoni. Barra minn 
hekk, l-awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jeskludu kandidati jew offerenti minħabba 
vjolazzjonijiet serji tal-liġi tal-Unjoni jew 
tal-liġi nazzjonali bil-għan li jipproteġu l-
interessi pubbliċi kompatibbli mat-Trattat 
jew fejn l-operatur ekonomiku jkun wera 
nuqqasijiet sinifikanti jew persistenti fit-
twettiq ta' konċessjoni jew konċessjonijiet 
preċedenti ta' natura simili mal-istess 
awtorità kontraenti jew entità kontraenti.

(33) Ma għandhomx jingħataw 
konċessjonijiet lill-operaturi ekonomiċi li 
jkunu pparteċipaw f’organizzazzjoni 
kriminali jew li jkunu nstabu ħatja ta’ 
korruzzjoni, frodi għad-detriment tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni jew ħasil tal-
flus. In-nuqqas ta’ ħlas ta’ taxxi jew ta’ 
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
għandu jiġi sanzjonat ukoll b’esklużjoni 
mandatorja fil-livell tal-Unjoni. Barra minn 
hekk, l-awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jeskludu kandidati jew offerenti minħabba 
vjolazzjonijiet serji tal-liġi tal-Unjoni jew 
tal-liġi nazzjonali bil-għan li jipproteġu l-
interessi pubbliċi kompatibbli mat-Trattat 
jekk tali vjolazzjoni tkun ġiet stabbilita 
minn qorti, jew fejn l-operatur ekonomiku 
jkun wera nuqqasijiet sinifikanti jew 
persistenti fit-twettiq ta' konċessjoni jew 
konċessjonijiet preċedenti ta' natura simili.
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Or. en

Emenda 366
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Huwa neċessarju li jiġu ċċarati l-
kundizzjonijiet skont liema, il-modifiki ta’ 
konċessjoni matul it-twettiq tagħha jkunu 
jeħtieġu proċedura ġdida tal-għoti, filwaqt 
li tiġi kkunsidrata l-ġurisprudenza rilevanti 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.
Proċedura ġdid tal-għoti tkun meħtieġa fil-
każ ta' bidla materjali fil-konċessjoni 
inizjali, li turi l-intenzjoni tal-partijiet li 
jinnegozjaw mill-ġdid termini jew 
kondizzjonijiet essenzjali ta' dik il-
konċessjoni. B’mod partikolari dan ikun il-
każ jekk il-kundizzjonijiet emendati kien 
ikollhom influwenza fuq l-eżitu tal-
proċedura, li kieku dawn kienu parti mill-
proċedura inizjali. Estensjoni eċċezzjonali 
u temporanja tat-terminu tal-konċessjoni 
strettament bil-għan li jiżguraw l-
kontinwità tal-forniment tas-servizz 
sakemm iseħħ għoti ta' konċessjoni ġdid 
m'għandux normalment jikkwalifika bħala 
bidla materjali fil-konċessjoni inizjali.

(34) Huwa neċessarju li jiġu ċċarati l-
kundizzjonijiet skont liema, il-modifiki ta’ 
konċessjoni matul it-twettiq tagħha jkunu 
jeħtieġu proċedura ġdida tal-għoti, filwaqt 
li tiġi kkunsidrata l-ġurisprudenza rilevanti 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.
Kwalunkwe konċessjoni li tkun għadha 
għaddejja tista’ tiġi modifikata permezz 
ta’ ftehim supplementari, suġġett għad-
dispożizzjonijiet ta’ din i-Direttiva. 
Proċedura ġdida tal-għoti tkun meħtieġa, 
madankollu, fil-każ ta' bidla materjali fil-
konċessjoni inizjali, li turi l-intenzjoni tal-
partijiet li jinnegozjaw mill-ġdid termini 
jew kondizzjonijiet essenzjali ta' dik il-
konċessjoni. B’mod partikolari dan ikun il-
każ jekk il-kundizzjonijiet emendati kien 
ikollhom influwenza fuq l-eżitu tal-
proċedura, li kieku dawn kienu parti mill-
proċedura inizjali. Estensjoni eċċezzjonali 
u temporanja tat-terminu tal-konċessjoni 
strettament bil-għan li jiżguraw l-
kontinwità tal-forniment tas-servizz 
sakemm iseħħ għoti ta' konċessjoni ġdid 
m'għandux normalment jikkwalifika bħala 
bidla materjali fil-konċessjoni inizjali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-Emenda 31 tar-Rapporteur rigward il-qafas legali li fih jistgħu jiġu mmodifikati 
l-kuntratti li jkunu għadhom għaddejjin (konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza u 
nondiskriminazzjoni).
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Emenda 367
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Huwa neċessarju li jiġu ċċarati l-
kundizzjonijiet skont liema, il-modifiki ta’ 
konċessjoni matul it-twettiq tagħha jkunu 
jeħtieġu proċedura ġdida tal-għoti, filwaqt 
li tiġi kkunsidrata l-ġurisprudenza rilevanti 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.
Proċedura ġdid tal-għoti tkun meħtieġa fil-
każ ta' bidla materjali fil-konċessjoni 
inizjali, li turi l-intenzjoni tal-partijiet li 
jinnegozjaw mill-ġdid termini jew 
kondizzjonijiet essenzjali ta' dik il-
konċessjoni. B’mod partikolari dan ikun 
il-każ jekk il-kundizzjonijiet emendati 
kien ikollhom influwenza fuq l-eżitu tal-
proċedura, li kieku dawn kienu parti mill-
proċedura inizjali. Estensjoni eċċezzjonali 
u temporanja tat-terminu tal-konċessjoni 
strettament bil-għan li jiżguraw l-
kontinwità tal-forniment tas-servizz 
sakemm iseħħ għoti ta' konċessjoni ġdid 
m'għandux normalment jikkwalifika 
bħala bidla materjali fil-konċessjoni 
inizjali.

(34) Huwa neċessarju li jiġu ċċarati l-
kundizzjonijiet skont liema, il-modifiki ta’ 
konċessjoni matul it-twettiq tagħha jkunu 
jeħtieġu proċedura ġdida tal-għoti, filwaqt 
li tiġi kkunsidrata l-ġurisprudenza rilevanti 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.
Kwalunkwe konċessjoni fis-seħħ tista’ tiġi 
modifikata permezz ta’ ftehim 
supplementari. Proċedura ġdida tal-għoti 
tkun meħtieġa, madankollu, fil-każ ta' 
bidla materjali fil-konċessjoni inizjali, li 
turi l-intenzjoni tal-partijiet li jinnegozjaw 
mill-ġdid termini jew kondizzjonijiet 
essenzjali ta' dik il-konċessjoni.

Or. fr

Emenda 368
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort, Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Huwa neċessarju li jiġu ċċarati l-
kundizzjonijiet skont liema, il-modifiki ta’ 
konċessjoni matul it-twettiq tagħha jkunu 
jeħtieġu proċedura ġdida tal-għoti, filwaqt 

(34) Huwa neċessarju li jiġu ċċarati l-
kundizzjonijiet skont liema, il-modifiki ta’ 
konċessjoni matul it-twettiq tagħha jkunu 
jeħtieġu proċedura ġdida tal-għoti, filwaqt 
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li tiġi kkunsidrata l-ġurisprudenza rilevanti 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.
Proċedura ġdid tal-għoti tkun meħtieġa fil-
każ ta' bidla materjali fil-konċessjoni 
inizjali, li turi l-intenzjoni tal-partijiet li 
jinnegozjaw mill-ġdid termini jew 
kondizzjonijiet essenzjali ta' dik il-
konċessjoni. B’mod partikolari dan ikun il-
każ jekk il-kundizzjonijiet emendati kien 
ikollhom influwenza fuq l-eżitu tal-
proċedura, li kieku dawn kienu parti mill-
proċedura inizjali. Estensjoni eċċezzjonali 
u temporanja tat-terminu tal-konċessjoni 
strettament bil-għan li jiżguraw l-
kontinwità tal-forniment tas-servizz 
sakemm iseħħ għoti ta' konċessjoni ġdid 
m'għandux normalment jikkwalifika bħala 
bidla materjali fil-konċessjoni inizjali.

li tiġi kkunsidrata l-ġurisprudenza rilevanti 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.
Kwalunkwe konċessjoni fis-seħħ tista’ tiġi 
modifikata permezz ta’ ftehim 
supplementari. Proċedura ġdida tal-għoti 
tkun meħtieġa, madankollu, fil-każ ta' 
bidla materjali fil-konċessjoni inizjali, li 
turi l-intenzjoni tal-partijiet li jinnegozjaw 
mill-ġdid termini jew kondizzjonijiet 
essenzjali ta' dik il-konċessjoni. B’mod 
partikolari dan ikun il-każ jekk il-
kundizzjonijiet emendati kien ikollhom 
influwenza fuq l-eżitu tal-proċedura, li 
kieku dawn kienu parti mill-proċedura 
inizjali. Estensjoni eċċezzjonali u 
temporanja tat-terminu tal-konċessjoni 
strettament bil-għan li jiżguraw l-
kontinwità tal-forniment tas-servizz 
sakemm iseħħ għoti ta' konċessjoni ġdid 
m'għandux normalment jikkwalifika bħala 
bidla materjali fil-konċessjoni inizjali.
Madankollu, meta kuntratt jilħaq it-
terminu tiegħu, min jagħti l-konċessjoni u 
l-konċessjonarju għandhom iżommu lura 
milli jagħmlu estensjonjiiet għal finijiet 
ta’ investimenti mhux essenzjali għat-
twettiq tal-konċessjoni u li jkunu 
implimentati bil-ħsieb uniku li tiġi estiża 
d-durata tagħhom. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda tallinja t-test mal-emenda għall-Artikolu 42.

Emenda 369
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) Peress li l-konċessjonijiet ta’ sikwit 
ikunu kuntratti b’terminu ta’ żmien twil, 
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sabiex jiġi ddeterminat il-valur jeħtieġ li 
d-data kwantitattiva rilevanti tiġi 
aġġornata kull meta jiġi vvalutat il-valur 
ta’ konċessjoni. B’dan il-mod l-apporċċ 
legali jista’ jsir konsistenti mar-realtà 
ekonomika u finanzjarja tal-kuntratt ta’ 
konċessjoni. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mal-emendi għall-artikoli.

Emenda 370
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) L-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jiġu ffaċċjati 
b’ċirkostanzi esterni li ma setgħux 
jipprevedu meta taw il-konċessjoni. F’dan 
il-każ, huwa meħtieġ ċertu grad ta’ 
flessibilità biex il-konċessjoni tiġi adattata 
għal dawn iċ-ċirkostanzi mingħajr il-bżonn 
ta’ proċedura tal-għoti ġdida. Il-kunċett ta' 
ċirkustanzi li awtorità kontraenti jew l-
entità kontraenti diliġenti ma setgħux 
jipprevedu tirreferi għal dawk ċirkostanzi 
li ma setgħux jiġu mbassra minkejja 
preparazzjoni raġonevolment diliġenti tal-
għoti inizjali mill-awtorità kontraenti jew 
mill-entità kontraenti, meta jitqiesu l-
mezzi disponibbli tagħha, in-natura u l-
karatteristiċi tal-proġett speċifiku, il-
prassi tajba fil-qasam inkwistjoni u l-
ħtieġa li tkun żgurata relazzjoni xierqa 
bejn ir-riżorsi użati fil-preparazzjoni tal-
għoti u l-valur prevedibbli tagħha. 
Madankollu, dan ma jistax japplika fil-
każijiet fejn modifika tirriżulta 
f’alterazzjoni tan-natura tal-akkwist 

(35) Dawk li jagħtu l-konċessjonijiet
jistgħu jiġu ffaċċjati b’ċirkostanzi esterni li 
ma setgħux jipprevedu meta taw il-
konċessjoni. F’dan il-każ, huwa meħtieġ 
ċertu grad ta’ flessibilità biex il-
konċessjoni tiġi adattata għal dawn iċ-
ċirkostanzi mingħajr il-bżonn ta’ proċedura 
tal-għoti ġdida.
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ġenerali, pereżempju billi jiġu sostitwiti x-
xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi li 
jridu jiġu akkwistati b’xi ħaġa differenti 
jew billi jinbidel fundamentalment it-tip 
ta’ akkwist, minħabba li, f’sitwazzjoni 
bħal din, wieħed jista’ jassumi li jkun 
hemm influwenza ipotetika fuq ir-riżultat.

Or. fr

Emenda 371
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) F’konformità mal-prinċipji tat-
trattament ugwali u tat-trasparenza, l-
offerent magħżul ma għandux jiġi sostitwit 
minn operatur ekonomiku ieħor mingħajr 
ma l-konċessjoni terġa’ tinfetaħ mill-ġdid 
għall-kompetizzjoni. Madankollu, l-
offerent rebbieħ li jkun qed iwettaq il-
konċessjoni jista' jgħaddi minn ċerti bidliet 
strutturali matul it-twettiq tal-konċessjoni, 
bħal riorganizzazzjonijiet purament interni, 
fużjonijiet u akkwisti jew insolvenza jew 
jiġi sostitwit fuq il-bażi ta' klawsola 
kuntrattwali magħrufa mal-offerenti kollha 
u konformi mal-prinċipji tat-trattament 
ugwali u t-trasparenza. Tali bidliet 
strutturali ma għandhomx awtomatikament
jirrikjedu proċeduri ġodda tal-akkwist 
għall-konċessjonijiet kollha li tkun qed 
twettaq dik l-impriża.

(36) F’konformità mal-prinċipji tat-
trattament ugwali u tat-trasparenza, l-
offerent magħżul ma għandux jiġi sostitwit 
minn operatur ekonomiku ieħor mingħajr 
ma l-konċessjoni terġa’ tinfetaħ mill-ġdid 
għall-kompetizzjoni. Madankollu, l-
offerent rebbieħ li jkun qed iwettaq il-
konċessjoni jista' jgħaddi minn ċerti bidliet 
strutturali matul it-twettiq tal-konċessjoni, 
bħal riorganizzazzjonijiet purament interni, 
fużjonijiet u akkwisti jew insolvenza jew 
jiġi sostitwit fuq il-bażi ta' klawsola 
kuntrattwali magħrufa mal-offerenti kollha 
u konformi mal-prinċipji tat-trattament 
ugwali u t-trasparenza. Tali bidliet 
strutturali ma għandhomx jirrikjedu 
proċeduri ġodda tal-akkwist għall-
konċessjonijiet kollha li tkun qed twettaq 
dik l-impriża.

Or. en

Emenda 372
Françoise Castex
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Proposta għal direttiva
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) F’konformità mal-prinċipji tat-
trattament ugwali u tat-trasparenza, l-
offerent magħżul ma għandux jiġi sostitwit 
minn operatur ekonomiku ieħor mingħajr 
ma l-konċessjoni terġa’ tinfetaħ mill-ġdid 
għall-kompetizzjoni. Madankollu, l-
offerent rebbieħ li jkun qed iwettaq il-
konċessjoni jista' jgħaddi minn ċerti bidliet 
strutturali matul it-twettiq tal-konċessjoni, 
bħal riorganizzazzjonijiet purament 
interni, fużjonijiet u akkwisti jew 
insolvenza jew jiġi sostitwit fuq il-bażi ta' 
klawsola kuntrattwali magħrufa mal-
offerenti kollha u konformi mal-prinċipji 
tat-trattament ugwali u t-trasparenza. Tali 
bidliet strutturali ma għandhomx 
awtomatikament jirrikjedu proċeduri ġodda 
tal-akkwist għall-konċessjonijiet kollha li 
tkun qed twettaq dik l-impriża.

(36) F’konformità mal-prinċipji tat-
trattament ugwali u tat-trasparenza, l-
offerent magħżul ma għandux jiġi sostitwit 
minn operatur ekonomiku ieħor mingħajr 
ma l-konċessjoni terġa’ tinfetaħ mill-ġdid 
għall-kompetizzjoni. Madankollu, l-
offerent rebbieħ li jkun qed iwettaq il-
konċessjoni jista' jgħaddi minn ċerti bidliet 
strutturali matul it-twettiq tal-konċessjoni 
jew jiġi sostitwit fuq il-bażi ta' klawsola 
kuntrattwali magħrufa mal-offerenti kollha 
u konformi mal-prinċipji tat-trattament 
ugwali u t-trasparenza. Tali bidliet
strutturali ma għandhomx awtomatikament 
jirrikjedu proċeduri ġodda tal-akkwist 
għall-konċessjonijiet kollha li tkun qed 
twettaq dik l-impriża.

Or. fr

Emenda 373
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Premessa 37a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37a) B’konformità mal-ġurisprudenza 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea, din id-Direttiva għandha 
tapplika għal konċessjonijiet mogħtija 
wara d-dħul fis-seħħ tagħha.

Or. it
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Emenda 374
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward ta’ 
għadd ta’ elementi mhux essenzjali ta’ din 
id-Direttiva sabiex ikun hemm adattament 
rapidu għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi. 
Fil-fatt, id-dettalji u l-karatteristiċi tekniċi 
tat-tagħmir għall-irċevuta elettronika 
għandhom jinżammu aġġornati mal-
iżviluppi teknoloġiċi u l-ħtiġijiet 
amministrattivi; huwa wkoll meħtieġ li l-
Kummissjoni tingħata s-setgħa li tagħmel 
standards tekniċi obbligatorji għall-
komunikazzjoni elettronika sabiex tiġi 
żgurata l-interoperabilità tal-formati, il-
proċessi u l-messaġġar tekniċi fil-proċeduri 
tal-għoti tal-konċessjonijiet li jsiru permezz 
ta’ mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni 
b’kunsiderazzjoni tal-iżviluppi teknoloġiċi 
u l-ħtiġijiet amministrattivi; Barra minn 
dan, il-lista tal-atti leġiżlattivi tal-Unjoni li 
jistabbilixxu metodoloġiji komuni għall-
kalkolu tal-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja 
għandha tiġi adattata malajr biex 
tinkorpora l-miżuri adottati fuq bażi 
settorjali. Sabiex jiġu sodisfatti dawn il-
bżonnijiet, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li żżomm il-lista tal-atti 
leġiżlattivi li jinkludu l-metodoloġiji LCC 
aġġornati.

(38) Għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti skont 
l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward ta’ 
għadd ta’ elementi mhux essenzjali ta’ din 
id-Direttiva sabiex ikun hemm adattament 
rapidu għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi. 
Fil-fatt, id-dettalji u l-karatteristiċi tekniċi 
tat-tagħmir għall-irċevuta elettronika 
għandhom jinżammu aġġornati mal-
iżviluppi teknoloġiċi u l-ħtiġijiet 
amministrattivi; huwa wkoll meħtieġ li l-
Kummissjoni tingħata s-setgħa li tagħmel 
standards tekniċi obbligatorji għall-
komunikazzjoni elettronika, bħas-
sottomissjoni ta’ rappreżentazzjonijiet 
diġitali tridimensjonali meta ssir offerta 
għal konċessjoni ta' xogħol, sabiex tiġi 
żgurata l-interoperabilità tal-formati, il-
proċessi u l-messaġġar tekniċi fil-proċeduri 
tal-għoti tal-konċessjonijiet li jsiru permezz 
ta’ mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni 
b’kunsiderazzjoni tal-iżviluppi teknoloġiċi 
u l-ħtiġijiet amministrattivi ; Barra minn 
dan, il-lista tal-atti leġiżlattivi tal-Unjoni li 
jistabbilixxu metodoloġiji komuni għall-
kalkolu tal-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja 
għandha tiġi adattata malajr biex 
tinkorpora l-miżuri adottati fuq bażi 
settorjali. Sabiex jiġu sodisfatti dawn il-
bżonnijiet, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li żżomm il-lista tal-atti 
leġiżlattivi li jinkludu l-metodoloġiji LCC 
aġġornati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rappreżentazzjonijiet diġitali tridimensjonali huma għodod essenzjali li jippermettu li l-
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awtoritajiet kontraenti jtejbu t-teħid ta’ deċiżjonijiet permezz tad-disinn, l-eżekuzzjoni, u l-
funzjonament tal-konċessjonijiet ta’ xogħlijiet pubbliċi. Bosta Stati Membri diġà jirrikjedu li 
l-offerenti jippreżentaw rappreżentazzjonijiet diġitali tridimensjonali.

Emenda 375
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex tiġi żgurata protezzjoni 
ġudizzjarja adegwata tal-kandidati u l-
offerenti fil-proċeduri tal-għoti ta’ 
konċessjonijiet, kif ukoll biex isir effettiv 
l-infurzar tar-regoli ta’ din id-Direttiva u 
tal-prinċipji tat-Trattat, id-Direttiva tal-
Kunsill 89/665/KEE dwar il-
koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti 
u d-dispożizzjonijiet amministrattivi 
rigward l-applikazzjoni tal-proċeduri ta’ 
reviżjoni għall-għoti ta’ kuntratti ta’ 
provvista pubblika u xogħlijiet pubbliċi u 
d-Direttiva tal-Kunsill 92/13/KEE li 
tikkoordina l-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi li 
jirrelataw għall-applikazzjoni tar-regoli 
Komunitarji dwar il-proċeduri ta’ akkwist 
ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tal-ilma, 
l-enerġija, it-trasport u t-
telekomunikazzjoni għandhom japplikaw 
ukoll għal konċessjonijiet ta’ servizzi u 
konċessjonijiet ta’ xogħlijiet mogħtija 
kemm minn awtoritajiet kontraenti kif 
ukoll minn entitajiet kontraenti. Id-
direttivi 89/665/KEE u 92/13/KEE 
għandhom għalhekk jiġu emendati skont.

imħassar

Or. en

Emenda 376
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer



PE496.581v03-00 120/178 AM\916800MT.doc

MT

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex tiġi żgurata protezzjoni 
ġudizzjarja adegwata tal-kandidati u l-
offerenti fil-proċeduri tal-għoti ta’ 
konċessjonijiet, kif ukoll biex isir effettiv 
l-infurzar tar-regoli ta’ din id-Direttiva u 
tal-prinċipji tat-Trattat, id-Direttiva tal-
Kunsill 89/665/KEE dwar il-
koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti 
u d-dispożizzjonijiet amministrattivi 
rigward l-applikazzjoni tal-proċeduri ta’ 
reviżjoni għall-għoti ta’ kuntratti ta’ 
provvista pubblika u xogħlijiet pubbliċi u 
d-Direttiva tal-Kunsill 92/13/KEE li 
tikkoordina l-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi li 
jirrelataw għall-applikazzjoni tar-regoli 
Komunitarji dwar il-proċeduri ta’ akkwist 
ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tal-ilma,
l-enerġija, it-trasport u t-
telekomunikazzjoni għandhom japplikaw 
ukoll għal konċessjonijiet ta’ servizzi u 
konċessjonijiet ta’ xogħlijiet mogħtija 
kemm minn awtoritajiet kontraenti kif 
ukoll minn entitajiet kontraenti. Id-
direttivi 89/665/KEE u 92/13/KEE
għandhom għalhekk jiġu emendati skont.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni tad-Direttivi 89/665/KEE u 92/13/KE ma tkunx proporzjonata għal kuntratti 
daqshekk kumplessi bħal konċessjonijiet. Il-linji gwida għall-Istati Membri għandhom ikunu 
bbażati fuq il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, li, fis-sentenza tagħha fil-każ C-324/98, 
obbligat lill-Istati Membri biex jippermettu biss li tiġi eżaminata l-impartzjalità tal-proċeduri 
ta’ akkwist.

Emenda 377
Werner Kuhn
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Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Sabiex tiġi żgurata protezzjoni 
ġudizzjarja adegwata tal-kandidati u l-
offerenti fil-proċeduri tal-għoti ta’ 
konċessjonijiet, kif ukoll biex isir effettiv 
l-infurzar tar-regoli ta’ din id-Direttiva u 
tal-prinċipji tat-Trattat, id-Direttiva tal-
Kunsill 89/665/KEE dwar il-
koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti 
u d-dispożizzjonijiet amministrattivi 
rigward l-applikazzjoni tal-proċeduri ta’ 
reviżjoni għall-għoti ta’ kuntratti ta’ 
provvista pubblika u xogħlijiet pubbliċi u 
d-Direttiva tal-Kunsill 92/13/KEE li 
tikkoordina l-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi li 
jirrelataw għall-applikazzjoni tar-regoli 
Komunitarji dwar il-proċeduri ta’ akkwist 
ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tal-ilma, 
l-enerġija, it-trasport u t-
telekomunikazzjoni għandhom japplikaw 
ukoll għal konċessjonijiet ta’ servizzi u 
konċessjonijiet ta’ xogħlijiet mogħtija 
kemm minn awtoritajiet kontraenti kif 
ukoll minn entitajiet kontraenti. Id-
direttivi 89/665/KEE u 92/13/KEE 
għandhom għalhekk jiġu emendati skont.

imħassar

Or. de

Emenda 378
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Il-liġi tal-Unjoni dwar l-akkwist 
pubbliku teħtieġ li l-Istati Membri 
konsistentement u sistematikament 
jimmonitorjaw l-implimentazzjoni u t-

imħassar
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tħaddim ta' dawk ir-regoli sabiex jiżguraw 
applikazzjoni uniformi u effiċjenti tal-liġi 
tal-Unjoni. Għalhekk, fejn l-Istati Membri 
jinnominaw awtorità nazzjonali waħda 
responsabbli għall-monitoraġġ, l-
implimentazzjoni u l-kontroll tal-akkwist 
pubbliku, dik l-awtorità jista’ jkollha l-
istess responsabbiltajiet rigward il-
konċessjonijiet. Korp singolu b'kompiti 
ġenerali għandu jiżgura sorveljanza 
ġenerali tad-diffikultajiet ewlenin fl-
implimentazzjoni u jissuġġerixxu rimedji 
xierqa għal problemi li jkunu l-aktar ta' 
natura strutturali. Dak il-korp jista’ wkoll 
jipprovdi informazzjoni immedjata dwar 
il-funzjonament tal-politika u n-
nuqqasijiet potenzjali fil-leġiżlazzjoni u l-
prattika nazzjonali, u b'hekk 
jikkontribwixxi biex jiġu identifikati 
soluzzjonijiet malajr u għat-titjib tal-
proċeduri tal-għoti tal-konċessjonijiet.

Or. en

Emenda 379
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Premessa 44a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44a) Din id-Direttiva hija bla ħsara għas-
setgħa tal-Istati Membri li jagħtu, 
jiddefinixxu u jorganizzaw il-
provvediment ta' kompitu ta' servizz 
pubbliku b’konformità mal-Protokoll 29 
anness mat-Trattati dwar is-sistema ta’ 
xandir pubbliku fl-Istati Membri.

Or. fr

Emenda 380
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Regola 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli dwar 
il-proċeduri għal akkwisti mill-awtoritajiet 
kontraenti u mill-entitajiet kontraenti fir-
rigward ta' konċessjonijiet li l-valur 
tagħhom huwa estimat għal mhux anqas 
mil-limiti stabbiliti fl-Artikolu 5.

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli dwar 
il-proċeduri għal akkwisti mill-awtoritajiet 
kontraenti u mill-entitajiet kontraenti fir-
rigward ta' konċessjonijiet li l-valur 
tagħhom jkun stmat għal mhux anqas mil-
limiti stabbiliti fl-Artikolu 5, minn wieħed 
mill-atturi li ġejjin:

2. Din id-Direttiva tapplika għall-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi, inklużi l-
provvisti li huma inċidentali għas-suġġett 
tal-konċessjoni, minn operaturi 
ekonomiċi magħżula minn kwalunkwe 
mis-segwenti:
a) L-awtoritajiet kontraenti kemm jekk ix-
xogħlijiet jew servizzi inklużi l-provvisti 
relatati, huma maħsuba għal skop 
pubbliku jew le;

a) L-awtoritajiet kontraenti;

b) L-entitajiet kontraenti sakemm ix-
xogħlijiet jew is-servizzi inklużi l-provvisti 
relatati, huma maħsuba għal l-eżerċizzju
ta' waħda mill-attivitajiet imsemmija fl-
Anness III.

b) L-entitajiet kontraenti sakemm ix-
xogħlijiet jew is-servizzi jkunu maħsuba 
għall-eżerċizzju ta' waħda mill-attivitajiet 
imsemmija fl-Anness III.

Or. en

Emenda 381
Liisa Jaakonsaari

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Din id-Direttiva tirrikonoxxi l-
prinċipju ta’ libertà amministrattiva mill-
awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti b’konformità mat-Trattati. 
Dawn tal-aħħar se jkunu liberi li 
jiddeċiedu l-aħjar mod kif jipprovdu, 
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jorganizzaw u jiġġestixxu l-eżekuzzjoni 
tax-xogħol u l-forniment tas-servizzi li 
huma responsabbli għalihom, 
b’konformità mal-arranġamenti 
leġiżlattivi u l-metodi li jqisu bħala l-mod 
l-iktar effikaċi biex jiġi żgurat livell għoli 
ta’ kwalità, sikurezza u affordjabilità, 
trattament ugwali u l-promozzjoni tal-
aċċess universali u d-drittijiet tal-utenti 
fis-servizzi pubbliċi.

Or. en

Emenda 382
PA_NonLeg_art42

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Din id-Direttiva hija bla ħsara għad-
dritt tal-awtoritajiet pubbliċi fil-livelli 
kollha li jiddeċiedu jekk, kif u sa liema 
punt iridu jwettqu l-funzjonijiet pubbliċi 
huma stess. L-awtoritajiet pubbliċi jistgħu 
jwettqu kompiti ta’ interess pubbliku billi 
jużaw ir-riżorsi tagħhom stess, bla ma 
jkunu obbligati jduru fuq operaturi 
ekonomiċi esterni. Jistgħu jagħmlu dan 
b’kooperazzjoni ma’ awtoritajiet pubbliċi 
oħrajn.

Or. fr

Emenda 383
Liisa Jaakonsaari

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Id-dettalji tal-kuntratti ta’ 
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konċessjoni, inkluż fir-rigward tat-
trasferiment tar-riskju operazzjonali u l-
pagamenti eventwali minn min jagħti l-
konċessjoni, lill-operatur ekonomiku, 
għandhom ikunu pubbliċi u miftuħa għal 
skrutinju.
Kwalunkwe modifika sussegwenti għall-
kuntratt għandha wkoll issir pubblika.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
evalwazzjoni perjodika tal-prestazzjoni 
tal-konċessjonijiet issir pubblika.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fir-
rigward tal-kuntratti ta’ konċessjoni ta’ 
servizz pubbliku japplikaw l-itess rekwiżiti 
ta’ trasparenza u kontroll pubbliku 
bħalma jiġri għas-servizzi mwassla 
pubblikament.

Or. en

Emenda 384
Herbert Dorfmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) L-awtoritajiet kontraenti kemm jekk ix-
xogħlijiet jew servizzi inklużi l-provvisti 
relatati, huma maħsuba għal skop 
pubbliku jew le;

a) L-awtoritajiet kontraenti;

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipproċedi mill-premessa li, fid-dawl tal-istruttura ta’ kuntratt ta’ konċessjoni, fejn 
ir-riskju operazzjonali assoċjat ma’ xogħlijiet jew servizz jiġi ttrasferit lil konċessjonarju, 
huwa improbabbli ħafna li l-awtoritajiet kontraenti jidħlu f’kuntratti ta’ konċessjoni għal 
xogħlijiet, servizzi, jew provvisti li ma kienux maħsuba, direttament jew indirettament, għal 
skop pubbliku (jew biex iservu l-interess ġenerali).



PE496.581v03-00 126/178 AM\916800MT.doc

MT

Emenda 385
Werner Kuhn

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
meta awtorità kontraenti twettaq il-
kompiti ta’ interess pubbliku tagħha bir-
riżorsi tagħha stess jew b’kooperazzjoni 
ma' awtoritajiet kontraenti oħrajn.

Or. de

Emenda 386
Pier Antonio Panzeri

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva ma taffettwax it-
termini u l-kundizzjonijiet ta’ impjieg, 
inklużi l-liġijiet, ir-regoli u l-istandards 
ambjentali, tas-saħħa u s-sikurezza, 
soċjali u tax-xogħol definiti mill-Unjoni, 
u l-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-ftehimiet 
kollettivi, li japplikaw meta jseħħ il-
forniment ta' xogħlijiet, servizzi u 
provvisti.

Or. en

Emenda 387
Heide Rühle

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

2a. Din id-Direttiva tikkostitwixxi r-regoli 
għall-għoti ta’ konċessjonijiet. 
Konsegwentament iż-żewġ Direttivi dwar 
l-akkwist pubbliku u dwar l-akkwist minn 
entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi 
tal-ilma, tal-enerġija, tat-trasport u postali 
ma japplikawx għal konċessjonijiet kif 
definit f'din id-Diretiva.

Or. en

Emenda 388
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva 
hija suġġetta għall-Artikoli 36, 51, 52, 62 
u 346 TFUE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-Emenda hija parti minn pakkett li għandu l-għan li jiżgura li ma jkun hemm l-ebda 
trikkib bejn din id-Direttiva u d-Direttiva dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri tal-għoti ta’ 
ċerti kuntratti ta’ xogħol, kuntratti ta’ provvista u kuntratti ta’ servizz mill-awtoritajiet jew l-
entitajiet kontraenti fl-oqsma tad-difiża u s-sigurtà (2009/81/KE), kif ukoll l-artikoli rilevanti 
relatati tat-Trattat.

Emenda 389
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

2a. Esklussivament il-kundizzjonijiet 
stipulati f’din id-Direttiva għandhom 
japplikaw għall-proċeduri segwiti mill-
awtoritajiet kontraenti jew l-entitajiet 
kontraenti kif imsemmi fl-Artikolu 1(1) 
fil-konklużjoni tal-konċessjonijiet. Id-
dispożizzjonijiet tad-direttiva dwar l-
akkwist pubbliku u d-direttiva dwar il-
proċeduri ta’ akkwist ta’ entitajiet li 
joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, 
tal-enerġija, tat-trasport u postali 
m’għandhomx japplikaw għall-
konċessjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 1, anki f’forma korrispondenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva dwar l-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni għandu jkun fiha regoli konklużivi. Ma 
għandu jkun hemm l-ebda applikazzjoni derivata mid-direttivi dwar l-akkwist pubbliku u 
dwar il-proċeduri ta’ akkwist ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, tal-
enerġija, tat-trasport u postali.

Emenda 390
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
meta awtorità kontraenti twettaq il-
kompiti ta’ interess pubbliku tagħha bir-
riżorsi tagħha stess jew b’kooperazzjoni 
ma' awtoritajiet kontraenti oħrajn.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kliem huwa meħud mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każijiet C-324/07 (Coditel 
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Brabant, paragrafi 48 u 49) u C-480/06 (Stadtreinigung Hamburg, paragrafu 45).

Emenda 391
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva m’għandhiex 
taffettwa d-dritt tal-awtoritajiet pubbliċi fi 
kwalunkwe livell, li jiddeċiedu jekk 
jagħmlux ix-xogħlijiet jew is-servizzi 
pubbliċi huma stess, billi jużaw ir-riżorsi 
interni tagħhom stess bla ma jkunu 
obbligati jagħtu konċessjonijiet lil 
operaturi ekonomiċi esterni. Dawn il-
kompiti jistgħu jitwettqu b’kooperazzjoni 
ma’ awtoritajiet kontraenti pubbliċi 
oħrajn.

Or. en

Emenda 392
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva ma tapplikax għal atti 
jew kuntratti li permezz tagħhom l-Istat 
jew awtorità jew entità pubblika jagħti lil 
operatur ekonomiku li jistabbilixxi d-dritt 
li jisfrutta ċerti riżorsi jew dominji 
pubbliċi meta l-Istat jew l-awtorità jew l-
entità pubblika jistabbilixxi:
a) kundizzjonijiet ġenerali għall-eżerċizzju 
ta’ attività ekonomika bla ma jsir 
benefċijarju tax-xogħlijiet jew is-servizzi 
speċifiċi pprovduti mill-operatur 
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ekonomiku, jew
b) termini u kundizzjonijiet biex jiġu 
sfruttati ċerti dominji u riżorsi pubbliċi, 
bħal kuntratti ta’ kera ta’ art. Għal dan l-
għan, huwa immaterjali li, fl-isfruttament 
ta’ art jew dominju pubbliku, ix-xogħlijiet 
jistgħu jitwettqu għat-titjib jew l-
infrastruttural ta’ tali art jew dominju 
pubbliku, sakemm l-attività ekonomika 
mwettqa mill-operatur ekonomiku żżomm 
natura prevalenti fuq it-twettiq ta’ dawn 
ix-xogħlijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-premessa 6 tad-direttiva proposta teskludi mill-kamp ta’ applikazzjoni dawk il-kuntratti li 
jkunu saru bejn l-Istat jew l-awtoritajiet pubbliċi u impriżi li sempliċement lil dawn tal-aħħar 
iwettqu attività ekonomika skont ċerti rekwiżiti rregolati jew iħalluhom jużaw art jew dominju 
pubbliku. Dan huwa tipiku għal ħafna portijiet Ewropej, fejn l-Istat ikun proprjetarju tal-art u 
l-infrastrutturi użati mill-operaturi tal-port, bħal fil-każ ta’ konċessjonijiet marittimi pubbliċi 
għal skopijiet turistiċ jew rikreazzjonali.

Emenda 393
Lara Comi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva għandha tapplika 
għal konċessjonijiet mogħtija wara d-dħul 
fis-seħħ tagħha.

Or. it

Emenda 394
Evelyne Gebhardt

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

2a. Din id-Direttiva m’għandhiex 
taffettwa: 
(a) il-liġi tax-xogħol, jiġifieri kwalunkwe 
dispożizzjoni legali jew kuntrattwali li 
tikkonċerna l-kundizzjonijiet ta’ impjieg, 
il-kundizzjonijiet tax-xogħol, inklużi s-
saħħa u sikurezza okkupazzjonali u r-
relazzjoni bejn l-impjegaturi u l-
ħaddiema, li l-Istati Membri japplikaw 
b’konformità mal-liġi nazzjonali li hija 
konformi mal-liġi Komunitarja.  Bl-istess 
mod, din id-Direttiva m’għandhiex 
taffettwa l-leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà 
soċjali tal-Istati Membri;
(b) l-eżerċizzju tad-drittijiet fundamentali 
rikonoxxuti fl-Istati Membri u bil-
leġiżlazzjoni Komunitarja. L-anqas ma 
għandha taffettwa d-dritt li jiġu 
nnegozjati, konklużi u infurzati ftehimiet 
kollettivi u d-dritt li tittieħed azzjoni 
industrijali b’konformità mal-liġi 
nazzjonali u l-prattiki li jirrispettaw il-liġi 
Komunitarja;
(c) il-libertà tal-Istati Membri li 
jiddefinixxu, b’konformità mal-liġi 
Komunitarja, liema servizzi jikkunsidraw 
bħala ta’ interess ekonomiku ġenerali, kif 
għandhom jiġu organizzati u ffinanzjati 
dawk is-servizzi, skont ir-regoli tal-
għajnuna mill-Istat, u liema obbligi 
speċifiċi għandhom ikunu suġġetti 
għalihom.

Or. de

Emenda 395
Heide Rühle

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

2b. Din id-Direttiva ma tapplikax u l-
anqas ma taffettwa direttament is-servizzi 
ta’ interess ekonomiku ġenerali, kif 
definiti mill-Istati Membri. Id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-direttiva 
għandhom, fil-każijiet kollha, iżommu r-
rwol tas-servizzi ta’ interess ekonomiku 
ġenerali, b’mod partikolari fil-
promozzjoni tal-koeżjoni soċjali u 
territorjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’konformità mal-artikolu 14 u l-protokoll 26 TFUE, huwa essenzjali li jinżammu 
kompletament il-missjonijiet ta’ interess ġenerali, inkluż l-istatus legali tal-fornituri (pubbliċi 
jew privati), il-finanzjament tagħhom, l-obbligi tagħhom u l-organizzazzjoni tagħhom. Is-
servizzi ta’ interess (ekonomiku) ġenerali għandhom ikunu esklużi kompletament u 
m’għandhom ikunu affettwati bl-ebda minn din id-Direttiva.

Emenda 396
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Il-prinċipju ta’ libertà amministrattiva 

mill-awtoritajiet pubbliċi
Din id-Direttiva tirrikonoxxi l-prinċipju 
ta’ libertà amministrattiva mill-
awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti b’konformità mat-Trattati. 
Dawn tal-aħħar se jkunu liberi li 
jiddeċiedu l-aħjar mod kif jipprovdu, 
jorganizzaw u jiġġestixxu l-eżekuzzjoni 
tax-xogħol u l-forniment tas-servizzi li 
huma responsabbli għalihom, 
b’konformità mal-arranġamenti 
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leġiżlattivi u l-metodi li jqisu bħala l-mod 
l-iktar effikaċi biex jiġi żgurat livell għoli 
ta’ kwalità, sikurezza u affordjabilità, 
trattament ugwali u l-promozzjoni tal-
aċċess universali u d-drittijiet tal-utenti 
fis-servizzi pubbliċi.

Or. en

Emenda 397
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Il-prinċipju ta’ libertà amministrattiva 

mill-awtoritajiet pubbliċi
Din id-Direttiva tirrikonoxxi l-prinċipju 
ta’ libertà amministrattiva mill-
awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti b’konformità mal-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà minqux fil-liġi tal-Unjoni u 
l-leġiżlazzjoni nazzjonali fis-seħħ. Huma 
għandhom ikunu liberi li jiddeċiedu dwar 
il-metodu ta’ ġestjoni li jixtiequ jagħżlu 
biex iwettqu x-xogħlijiet jew jipprovdu s-
servizzi, jew jekk iridux li x-xogħlijiet 
jitwettqu jew is-servizzi jiġu pprovduti fis-
sens ta’ din id-Direttiva direttament jew 
minn fornituri esterni, b'konformità mal-
arranġamenti legali fl-Istati Membri 
korrispondenti. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi enfasizzat li d-direttiva ma tinterferixxix mal-prinċipju ta’ libertà amministrattiva 
għall-awtoritajiet pubbliċi u ma tistipula l-ebda regola għall-Istati Membri jew l-awtoritajiet 
tagħhom dwar jekk servizz għandux jiġi pprovdut mill-istat jew minn fornituri esterni. Dan il-
prinċipju japplika b’mod partikolari għal oqsma sensittivi relatati mal-forniment ta’ servizzi 
ta’ interess ġenerali jew ta’ interess ekonomiku ġenerali.
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Emenda 398
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Il-prinċipju ta’ libertà amministrattiva 

mill-awtoritajiet pubbliċi
1. Din id-Direttiva tirrikonoxxi l-prinċipju 
ta’ libertà amministrattiva mill-
awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti b’konformità mat-Trattati tal-
UE. Dawn tal-aħħar se jkunu liberi li 
jiddeċiedu l-aħjar mod kif jipprovdu, 
jorganizzaw u jiġġestixxu l-eżekuzzjoni 
tax-xogħol u l-forniment tas-servizzi li 
huma responsabbli għalihom, 
b’konformità mal-arranġamenti 
leġiżlattivi u l-metodi li jqisu bħala l-mod 
l-iktar effikaċi biex jiġi żgurat livell għoli 
ta’ kwalità, sikurezza u affordjabilità, 
trattament ugwali u l-promozzjoni tal-
aċċess universali u d-drittijiet tal-utenti 
fis-servizzi pubbliċi.
2. Din id-Direttiva ma taffettwax il-libertà 
tal-Istati Membri li jiddefinixxu, 
b’konformità mad-dritt tal-Unjoni, 
x'jikkunsidraw bħala servizzi ta' interess 
ekonomiku ġenerali, kif dawk is-servizzi 
għandhom jiġu organizzati u ffinanzjati, 
skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat, u 
liema obbligi speċifiċi għandhom ikunu 
suġġetti għalihom.

Or. en

Emenda 399
Françoise Castex
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Il-prinċipju ta’ libertà amministrattiva 

mill-awtoritajiet pubbliċi
Din id-direttiva tirrikonoxxi l-prinċipju 
ta’ libertà amministrattiva mill-
awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti b’konformità mal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ. Għandhom ikunu 
liberi li jiddeċiedu dwar il-metodu ta’ 
ġestjoni li jqisu l-iktar xieraq sabiex 
jitwettqu x-xogħlijiet jew jiġu pprovduti s-
servizzi li huma responsabbli għalihom, 
b’konformità mal-arranġamenti legali u 
proċedurali li jqisu l-iktar effikaċi.
B’konformità mal-Artikolu 14 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, u l-Protokoll 26 ta’ dak it-
Trattat, din id-Direttiva la għandu jkollha 
l-għan u l-anqas l-effett li tistipula forma 
legali speċifika għall-awtoritajiet pubbliċi 
kkonċernati.

Or. fr

Emenda 400
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1b
Il-prinċipji ta’ trasparenza mill-

awtoritajiet pubbliċi
Id-dettalji tal-kuntratti ta’ konċessjoni, 
inkluż fir-rigward tat-trasferiment tar-
riskju operazzjonali u l-pagamenti 
eventwali minn min jagħti l-konċessjoni, 
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lill-operatur ekonomiku, għandhom 
ikunu pubbliċi u miftuħa għal skrutinju. 
Kwalunkwe modifika sussegwenti għall-
kuntratt għandha wkoll issir pubblika.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
evalwazzjoni perjodika tal-prestazzjoni 
tal-konċessjonijiet issir pubblika.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fir-
rigward tal-kuntratti ta’ konċessjoni ta’ 
servizz pubbliku japplikaw l-itess rekwiżiti 
ta’ trasparenza u kontroll pubbliku 
bħalma jiġri għas-servizzi mwassla 
pubblikament. 

Or. en

Emenda 401
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Artikolu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1b
Il-prinċipji ta’ trasparenza mill-

awtoritajiet pubbliċi
Id-dettalji tal-kuntratti ta’ konċessjoni, 
inkluż fir-rigward tat-trasferiment tar-
riskju operazzjonali u l-pagamenti 
eventwali minn min jagħti l-konċessjoni, 
lill-operatur ekonomiku, għandhom 
ikunu pubbliċi u miftuħa għal skrutinju. 
Kwalunkwe modifika sussegwenti għall-
kuntratt għandha wkoll issir pubblika.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
evalwazzjoni perjodika tal-prestazzjoni 
tal-konċessjonijiet issir pubblika.

Or. en
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Emenda 402
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) 'konċessjoni ta' xogħlijiet pubbliċi' 
tfisser kuntratt bi ħlas miftiehem bil-
miktub bejn operatur ekonomiku wieħed 
jew aktar u awtorità kontraenti waħda jew 
aktar u li jkollu bħala għan tiegħu l-
eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet, fejn il-
korrispettiv għax-xogħlijiet li għandhom 
jitwettqu jikkonsisti jew unikament fid-
dritt ta' sfruttament tax-xogħlijiet li huma 
s-suġġett tal-kuntratt jew f'dak id-dritt 
flimkien ma' ħlas.

(2) 'konċessjoni ta' xogħlijiet' tfisser 
kuntratt bi ħlas miftiehem bil-miktub li 
permezz tiegħu entità jew awtorità 
kontraenti waħda jew aktar jafdaw l-
eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet lil operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar, meta l-
konsiderazzjoni għal din id-delega 
tikkonsisti unikament fid-dritt ta' 
sfruttament tax-xogħlijiet li huma s-suġġett 
tal-kuntratt jew f'dak id-dritt flimkien ma' 
ħlas.

Or. en

Emenda 403
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) 'konċessjoni ta' xogħlijiet pubbliċi' 
tfisser kuntratt bi ħlas miftiehem bil-
miktub bejn operatur ekonomiku wieħed 
jew aktar u awtorità kontraenti waħda jew 
aktar u li jkollu bħala għan tiegħu l-
eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet, fejn il-
korrispettiv għax-xogħlijiet li għandhom 
jitwettqu jikkonsisti jew unikament fid-
dritt ta' sfruttament tax-xogħlijiet li huma 
s-suġġett tal-kuntratt jew f'dak id-dritt 
flimkien ma' ħlas.

(2) (a) 'konċessjoni ta' xogħlijiet' tfisser 
kuntratt bi ħlas miftiehem bil-miktub li 
permezz tiegħu entità jew awtorità 
kontraenti waħda jew aktar jagħtu l-
eżekuzzjoni tax-xogħlijiet lil operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar, fejn il-
korrispettiv għal dik l-għotja tikkonsisti
unikament fid-dritt ta' sfruttament tax-
xogħlijiet li huma s-suġġett tal-kuntratt jew 
f'dak id-dritt flimkien ma' ħlas;

(b) 'konċessjoni ta' servizzi' tfisser 
kuntratt b’titolu oneruż konkluż bil-
miktub li permezz tiegħu l-awtoritajiet jew 
l-entitajiet kontraenti jagħtu l-ġestjoni ta’ 
servizz lil operatur ekonomiku wieħed jew 
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aktar, fejn il-korrispettiv għal dik l-għotja 
jkun jikkonsisti unikament fid-dritt ta' 
sfruttament tas-servizz li jkun is-suġġett 
tal-kuntratt jew f'dak id-dritt flimkien ma' 
ħlas;
Id-dritt ta’ sfruttament tax-xogħlijiet jew 
is-servizzi msemmija fil-punti (a) u (b) ta’ 
dan il-paragrafu għandu jimplika t-
trasferiment lill-konċessjonarju tar-riskju 
ekonomiku sostanzjali fl-isfruttar ta’ 
dawn ix-xogħlijiet jew servizzi, definit 
bħala r-riskju ta’ espożizzjoni għall-
inċertezzi tas-suq. Il-konċessjonarju 
għandu jitqies li jassumi r-riskju 
operazzjonali sostanzjali meta, 
f’kundizzjonijiet normali ta’ sfruttament, 
ma jkunx garantit li jirkupra l-
investimenti magħmula jew l-ispejjeż 
imġarrba fl-operat tax-xogħlijiet jew is-
servizzi li huma s-suġġett tal-konċessjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-Emenda 44 tar-Rapporteur: konċessjonijiet ta’ xogħlijiet u konċessjonijiet ta’ 
servizzi mhux neċessarjament jimplikaw l-eżistenza ta’ resonsabilità fuq in-naħa tal-awtorità 
jew l-entità kontraenti oriġinali (eż. il-bini u l-ġestjoni ta’ parkeġġ tal-karozzi). Kjarifika li d-
definizzjoni tad-“dritt ta’ sfruttament tax-xogħlijiet jew servizzi” hija applikabbli kemm għall-
konċessjonijiet ta' xogħlijiet kif ukoll għall-konċessjonijiet ta' servizzi, u mhux għall-
konċessjonijiet ta' servizzi biss.

Emenda 404
Liisa Jaakonsaari

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) 'konċessjoni ta' xogħlijiet pubbliċi' 
tfisser kuntratt bi ħlas miftiehem bil-
miktub bejn operatur ekonomiku wieħed 
jew aktar u awtorità kontraenti waħda jew 
aktar u li jkollu bħala għan tiegħu l-
eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet, fejn il-

(2) (a) 'konċessjoni ta' xogħol' tfisser 
kuntratt b’titolu oneruż konkluż bil-miktub
li permezz tiegħu awtorità kontraenti 
waħda jew aktar jew entitajiet kontraenti 
jafdaw l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet lil
operatur ekonomiku wieħed jew aktar, 
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korrispettiv għax-xogħlijiet li għandhom 
jitwettqu jikkonsisti jew unikament fid-
dritt ta' sfruttament tax-xogħlijiet li huma 
s-suġġett tal-kuntratt jew f'dak id-dritt 
flimkien ma' ħlas.

meta l-konsiderazzjoni għal din id-delega 
tikkonsisti unikament fid-dritt ta' 
sfruttament tax-xogħlijiet li huma s-suġġett 
tal-kuntratt jew f'dak id-dritt flimkien ma' 
ħlas.

(b) 'konċessjoni ta' servizzi' tfisser 
kuntratt b’titolu oneruż konkluż bil-
miktub li permezz tiegħu awtorità 
kontraenti waħda jew aktar jew entitajiet 
kontraenti jafdaw l-operazzjoni ta’ servizz 
li huma responsabbli għalih lil operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar, meta l-
konsiderazzjoni għal din id-delega 
tikkonsisti unikament fid-dritt ta' 
sfruttament tas-servizz li huwa s-suġġett 
tal-kuntratt jew f'dak id-dritt flimkien ma' 
ħlas.
Id-dritt ta’ sfruttament tax-xogħlijiet jew 
is-servizzi għandu jimplika t-trasferiment 
lill-konċessjonarju tar-riskju ekonomiku 
sostanzjali fl-isfruttar ta’ dawn ix-
xogħlijiet jew servizzi, definit bħala r-
riskju ta’ espożizzjoni għall-inċertezzi tas-
suq u li jinkludi kemm ir-risku tad-
domadna kif ukoll dak tad-disponibilità. 
Il-konċessjonarju għandu jitqies li 
jassumi r-riskju operazzjonali sostanzjali 
meta, f’kundizzjonijiet normali ta’ 
sfruttament u skont id-dispożizzjonijiet 
tal-kuntratt, ma jkunx garantit li jirkupra 
l-investimenti magħmula jew l-ispejjeż 
imġarrba fl-operat tax-xogħlijiet jew is-
servizzi li huma s-suġġett tal-konċessjoni.

Or. en

Emenda 405
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) 'konċessjoni ta' xogħlijiet pubbliċi' (2) (a) 'konċessjoni ta' xogħlijiet' tfisser 
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tfisser kuntratt bi ħlas miftiehem bil-
miktub bejn operatur ekonomiku wieħed 
jew aktar u awtorità kontraenti waħda jew 
aktar u li jkollu bħala għan tiegħu l-
eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet, fejn il-
korrispettiv għax-xogħlijiet li għandhom 
jitwettqu jikkonsisti jew unikament fid-
dritt ta' sfruttament tax-xogħlijiet li huma 
s-suġġett tal-kuntratt jew f'dak id-dritt 
flimkien ma' ħlas.

kuntratt bi ħlas miftiehem bil-miktub li 
permezz tiegħu entità jew awtorità 
kontraenti waħda jew aktar jagħtu l-
eżekuzzjoni tax-xogħlijiet li għalihom 
ikun uresponsbbli lil operatur ekonomiku 
wieħed jew aktar, fejn il-korrispettiv għal 
dik l-għotja tikkonsisti unikament fid-dritt 
ta' sfruttament tax-xogħlijiet li huma s-
suġġett tal-kuntratt jew f'dak id-dritt 
flimkien ma' ħlas;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Text adapted to concessions context.

Emenda 406
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 'konċessjoni ta' servizzi' tfisser b’titolu 
oneruż konkluż bil-miktub li permezz 
tiegħu entità jew awtorità kontraenti 
waħda jew aktar jagħtu t-twettiq tas-
servizz li jkunu responsabbli għalihlil 
operatur ekonomiku wieħed jew aktar, 
fejn il-konsiderazzjoni għal dik l-għotja 
tikkonsisti unikament fid-dritt li jitwettqu 
s-servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt 
jew f'dak id-dritt flimkien ma' ħlas;
Id-dritt ta’ sfruttament tax-xogħlijiet jew 
is-servizzi għandu jimplika t-trasferiment 
lill-konċessjonarju ta’ parti sinifikanti 
tar-riskju ekonomiku fl-isfruttar ta’ dawn 
ix-xogħlijiet jew servizzi, definit bħala r-
riskju ta’ espożizzjoni għall-inċertezzi tas-
suq indipendentement minn jekk dawk ir-
riskji jkunux marbuta mad-domadna jew 
mad-disponibilità. Il-konċessjonarju 
għandu jitqies li jassumi r-riskju 
operazzjonali sostanzjali meta, 
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f’kundizzjonijiet normali ta’ sfruttament, 
ma jkunx garantit li jirkupra l-
investimenti magħmula jew l-ispejjeż 
imġarrba fl-operat tax-xogħlijiet jew is-
servizzi li huma s-suġġett tal-konċessjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Abbozz tal-emenda u introduzzjoni tal-idea ta’ trasfeiment ta’ “parti sinifikanti” tar-riskju, li 
b’mod ġenerali tinftiehem iżjed minn "riskju sostanzjali".

Emenda 407
Pier Antonio Panzeri

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) (a) 'konċessjoni ta' xogħlijiet' tfisser 
kuntratt bi ħlas miftiehem bil-miktub li 
permezz tiegħu entità jew awtorità 
kontraenti waħda jew aktar jafdaw l-
eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet lil operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar, meta l-
konsiderazzjoni għal din id-delega 
tikkonsisti unikament fid-dritt ta' 
sfruttament tax-xogħlijiet li huma s-
suġġett tal-kuntratt jew f'dak id-dritt 
flimkien ma' ħlas.
(b) 'konċessjoni ta' servizzi' tfisser 
kuntratt b’titolu oneruż konkluż bil-
miktub li permezz tiegħu awtorità 
kontraenti waħda jew aktar jew entitajiet 
kontraenti jafdaw l-operazzjoni ta’ servizz 
li huma responsabbli għalih lil operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar, meta l-
konsiderazzjoni għal din id-delega 
tikkonsisti unikament fid-dritt ta' 
sfruttament tas-servizz li huwa s-suġġett 
tal-kuntratt jew f'dak id-dritt flimkien ma' 
ħlas.
Id-dritt ta’ sfruttament tax-xogħlijiet jew 
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is-servizzi għandu jimplika t-trasferiment 
lill-konċessjonarju tar-riskju ekonomiku 
sostanzjali fl-isfruttar ta’ dawn ix-
xogħlijiet jew servizzi, definit bħala r-
riskju ta’ espożizzjoni għall-inċertezzi tas-
suq u li jinkludi kemm ir-risku tad-
domadna kif ukoll dak tad-disponibilità. 
Il-konċessjonarju għandu jitqies li 
jassumi r-riskju operazzjonali sostanzjali 
meta, f’kundizzjonijiet normali ta’ 
sfruttament u skont id-dispożizzjonijiet 
tal-kuntratt, ma jkunx garantit li jirkupra 
l-investimenti magħmula jew l-ispejjeż 
imġarrba fl-operat tax-xogħlijiet jew is-
servizzi li huma s-suġġett tal-konċessjoni.

Or. en

Emenda 408
Sirpa Pietikäinen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) 'konċessjoni ta' servizzi' tfisser 
kuntratt b’titolu oneruż konkluż bil-
miktub li permezz tiegħu awtorità 
kontraenti waħda jew aktar jew entitajiet 
kontraenti jafdaw l-operazzjoni ta’ servizz 
li huma responsabbli għalih lil operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar, meta l-
konsiderazzjoni għal din id-delega 
tikkonsisti unikament fid-dritt ta' 
sfruttament tas-servizz li huwa s-suġġett 
tal-kuntratt jew f'dak id-dritt flimkien ma' 
ħlas.
Id-dritt ta’ sfruttament tax-xogħlijiet jew 
is-servizzi għandu jimplika t-trasferiment 
lill-konċessjonarju tar-riskju ekonomiku 
sostanzjali fl-isfruttar ta’ dawn ix-
xogħlijiet jew servizzi, definit bħala r-
riskju ta’ espożizzjoni għall-inċertezzi tas-
suq u li jinkludi kemm ir-risku tad-



AM\916800MT.doc 143/178 PE496.581v03-00

MT

domadna kif ukoll dak tad-disponibilità. 
Il-konċessjonarju għandu jitqies li 
jassumi r-riskju operazzjonali sostanzjali 
meta, f’kundizzjonijiet normali ta’
sfruttament u skont id-dispożizzjonijiet 
tal-kuntratt, ma jkunx garantit li jirkupra 
l-investimenti magħmula jew l-ispejjeż 
imġarrba fl-operat tax-xogħlijiet jew is-
servizzi li huma s-suġġett tal-konċessjoni.

Or. en

Emenda 409
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) 'konċessjoni ta' xogħlijiet pubbliċi' 
tfisser kuntratt bi ħlas miftiehem bil-
miktub bejn operatur ekonomiku wieħed 
jew aktar u awtorità kontraenti waħda jew 
aktar u li jkollu bħala għan tiegħu l-
eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet, fejn il-
korrispettiv għax-xogħlijiet li għandhom
jitwettqu jikkonsisti jew unikament fid-
dritt ta' sfruttament tax-xogħlijiet li huma 
s-suġġett tal-kuntratt jew f'dak id-dritt 
flimkien ma' ħlas.

imħassar

Or. en

Emenda 410
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) 'konċessjoni ta' xogħlijiet pubbliċi' 
tfisser kuntratt bi ħlas miftiehem bil-

imħassar
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miktub bejn operatur ekonomiku wieħed 
jew aktar u awtorità kontraenti waħda jew 
aktar u li jkollu bħala għan tiegħu l-
eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet, fejn il-
korrispettiv għax-xogħlijiet li għandhom 
jitwettqu jikkonsisti jew unikament fid-
dritt ta' sfruttament tax-xogħlijiet li huma 
s-suġġett tal-kuntratt jew f'dak id-dritt 
flimkien ma' ħlas.

Or. en

Emenda 411
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) “eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet” tfisser l-
eżekuzzjoni, jew kemm id-disinn u l-
eżekuzzjoni, ta' xogħlijiet relatati ma’ 
waħda mill-attivitajiet imsemmija fl-
Anness I jew ta' xogħol, jew ir-
realizzazzjoni, b’liema mezz li jkun, ta’ 
xogħol li jikkorrispondi għall-ħtiġijiet 
ippreċiżati mill-awtorità kontraenti li 
teżerċita influwenza deċiżiva fuq it-tip jew 
disinn tax-xogħol.

imħassar

Or. en

Emenda 412
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) “eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet” tfisser l-
eżekuzzjoni, jew kemm id-disinn u l-
eżekuzzjoni, ta' xogħlijiet relatati ma’ 

(5) “eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet” tfisser l-
eżekuzzjoni, jew kemm id-disinn u l-
eżekuzzjoni, ta' xogħlijiet relatati ma’ 
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waħda mill-attivitajiet imsemmija fl-
Anness I jew ta' xogħol, jew ir-
realizzazzjoni, b’liema mezz li jkun, ta’ 
xogħol li jikkorrispondi għall-ħtiġijiet 
ippreċiżati mill-awtorità kontraenti li 
teżerċita influwenza deċiżiva fuq it-tip jew 
disinn tax-xogħol.

waħda mill-attivitajiet imsemmija fl-
Anness I jew ta' xogħol, jew ir-
realizzazzjoni, b’liema mezz li jkun, ta’ 
xogħol li jikkorrispondi għall-ħtiġijiet 
ippreċiżati minn min jagħti l-konċessjoni
li jeżerċita influwenza deċiżiva fuq it-tip 
jew disinn tax-xogħol.

Or. en

Emenda 413
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) “konċessjoni ta’ servizzi” tfisser 
kuntratt bi ħlas miftiehem bil-miktub bejn 
operatur ekonomiku wieħed jew aktar u 
awtorità kontraenti jew entità kontraenti 
waħda jew aktar u li jkollu bħala l-għan 
tiegħu l-provvediment ta’ servizzi għajr 
dawk imsemmija fil-punti 2 u 4 meta l-
korrispettiv għas-servizzi li jkunu se jiġu 
pprovduti jikkonsisti jew fid-dritt ta’ 
sfruttament tas-servizzi li jkunu s-soġġett 
tal-kuntratt jew f’dak id-dritt flimkien ma’ 
ħlas;

imħassar

Or. en

Emenda 414
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) “konċessjoni ta’ servizzi” tfisser 
kuntratt bi ħlas miftiehem bil-miktub bejn
operatur ekonomiku wieħed jew aktar u 

(7) 'konċessjoni ta' servizzi' tfisser kuntratt
b’titolu oneruż konkluż bil-miktub li 
permezz tiegħu awtorità kontraenti waħda 
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awtorità kontraenti jew entità kontraenti 
waħda jew aktar u li jkollu bħala l-għan 
tiegħu l-provvediment ta’ servizzi għajr 
dawk imsemmija fil-punti 2 u 4 meta l-
korrispettiv għas-servizzi li jkunu se jiġu 
pprovduti jikkonsisti jew fid-dritt ta’
sfruttament tas-servizzi li jkunu s-soġġett
tal-kuntratt jew f’dak id-dritt flimkien ma’
ħlas;

jew aktar jew entitajiet kontraenti jafdaw 
l-operazzjoni ta’ servizz li huma 
responsabbli għalih lil operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar, u meta l-
konsiderazzjoni għal din id-delega 
tikkonsisti unikament fid-dritt ta'
sfruttament tas-servizz li huwa s-suġġett
tal-kuntratt jew f'dak id-dritt flimkien ma'
ħlas. B’kuntrast ma’ dan, ċerti atti Statali 
bħal awtorizzazzjonijiet, permessi jew 
liċenzji, fejn l-Istat jew awtorità pubblika 
jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta’ attività ekonomika, li 
jkollhom bħala s-suġġett tagħhom id-dritt 
li jiġu offruti servizzi soċjali u/jew id-dritt 
li jiġu konklużi ftehimiet, li permezz 
tagħhom min jagħti l-konċessjonijiet 
jagħti lil operatur ekonomiku d-dritt li 
jisfrutta ċerti dominji jew riżorsi pubbliċi, 
jew jagħti drittijiet ta’ passaġġ 
m’għandhomx jitqiesu bħala 
konċessjonijiet sakemm ikunu 
jistabbilixxu biss kundizzjonijiet ġenerali 
għall-użu tagħhom bla ma jittraforma lill-
awtorità pubblika f’reċipjent ta’ xogħlijiet 
jew servizzi speċifiċi pprovduti mis-sieħeb 
kontraenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Emenda 415
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) "konċessjoni ta' servizzi" tfisser 
kuntratt bi ħlas miftiehem bil-miktub bejn 
operatur ekonomiku wieħed jew aktar u 
awtorità kontraenti jew entità kontraenti 
waħda jew aktar u li jkollu bħala l-għan 
tiegħu l-provvediment ta' servizzi għajr 
dawk imsemmija fil-punti 2 u 4 meta l-
korrispettiv għas-servizzi li jkunu se jiġu 
pprovduti jikkonsisti jew fid-dritt ta' 
sfruttament tas-servizzi li jkunu s-soġġett 
tal-kuntratt jew f'dak id-dritt flimkien ma' 
ħlas.

(7) "konċessjoni ta' servizzi" tfisser 
kuntratt bi ħlas miftiehem bil-miktub bejn 
operatur ekonomiku wieħed jew aktar u 
awtorità kontraenti jew entità kontraenti 
waħda jew aktar u li jkollu bħala l-għan 
tiegħu l-provvediment ta' servizzi għajr 
dawk imsemmija fil-punti 2 u 4 meta l-
korrispettiv għas-servizzi li jkunu se jiġu 
pprovduti jikkonsisti jew fid-dritt ta' 
sfruttament tas-servizzi li jkunu s-soġġett 
tal-kuntratt jew f'dak id-dritt flimkien ma' 
ħlas. Il-proċeduri ta' Stat Membru bbażati 
fuq il-prinċipju li l-fornituri kollha ta' 
servizz li kapaċi jissodisfaw il-
kondizzjonijiet stabbiliti preċedentement 
bil-liġi għandhom ikunu awtorizzati 
jipprovdu s-servizz mhumiex 
konċessjonijiet ta’ servizzi, sakemm ikunu 
konformi mal-prinċipji ġenerali ta’ 
trattament ugwali, trasparenza u 
nondiskriminazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-kunċett ta' konċessjoni ta’ servizzi. Fl-interess taċ-ċertezza legali, għandu jkun 
ċar li l-proċeduri bbażati fuq aċċess ġenerali u nondiskriminatorju għas-suq u miftuħ għall-
fonituri kollha ta’ servizz li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti preċedentement bil-liġi 
mhumiex konċessjonijiet ta’ servizzi, indipendentement minn jekk l-approvazzjoni tingħatax 
fil-forma ta’ awtorizzazzjonijiet, liċenzji jew ftehimiet.

Emenda 416
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) "konċessjoni ta' servizzi" tfisser 
kuntratt bi ħlas miftiehem bil-miktub bejn 
operatur ekonomiku wieħed jew aktar u 
awtorità kontraenti jew entità kontraenti 
waħda jew aktar u li jkollu bħala l-għan 
tiegħu l-provvediment ta' servizzi għajr 
dawk imsemmija fil-punti 2 u 4 meta l-
korrispettiv għas-servizzi li jkunu se jiġu 
pprovduti jikkonsisti jew fid-dritt ta' 
sfruttament tas-servizzi li jkunu s-soġġett 
tal-kuntratt jew f'dak id-dritt flimkien ma' 
ħlas.

(7) "konċessjoni ta' servizzi" tfisser 
kuntratt bi ħlas miftiehem bil-miktub bejn 
operatur ekonomiku wieħed jew aktar u 
awtorità kontraenti jew entità kontraenti 
waħda jew aktar u li jkollu bħala l-għan 
tiegħu l-provvediment ta' servizzi għajr 
dawk imsemmija fil-punti 2 u 4 meta l-
korrispettiv għas-servizzi li jkunu se jiġu 
pprovduti jikkonsisti jew fid-dritt ta' 
sfruttament tas-servizzi li jkunu s-soġġett 
tal-kuntratt jew f'dak id-dritt flimkien ma' 
ħlas, ħlief fil-każ ta' approvazzjonijiet 
sempliċi, b'mod partikolari 
approvazzjonijiet dwar l-użu ta' oġġett 
pubbliku jew dominju pubbliku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li l-approvazzjonijiet sempliċi bħad-dritt ta’ passaġġ mhumiex koperti bid-direttiva.

Emenda 417
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) "konċessjoni ta' servizzi" tfisser 
kuntratt bi ħlas miftiehem bil-miktub bejn
operatur ekonomiku wieħed jew aktar u 
awtorità kontraenti jew entità kontraenti 
waħda jew aktar u li jkollu bħala l-għan 
tiegħu l-provvediment ta' servizzi għajr 
dawk imsemmija fil-punti 2 u 4 meta l-
korrispettiv għas-servizzi li jkunu se jiġu 
pprovduti jikkonsisti jew fid-dritt ta' 
sfruttament tas-servizzi li jkunu s-soġġett 
tal-kuntratt jew f'dak id-dritt flimkien ma' 
ħlas.

(7) B’kuntrast ma’ dan, ċerti atti Statali 
bħal awtorizzazzjonijiet, permessi jew 
liċenzji, fejn l-Istat jew awtorità pubblika 
jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta’ attività ekonomika, li 
jkollhom bħala s-suġġett tagħhom id-dritt 
li jiġu offruti servizzi soċjali u/jew id-dritt 
li jiġu konklużi ftehimiet, li permezz 
tagħhom min jagħti l-konċessjonijiet 
jagħti lil operatur ekonomiku d-dritt li 
jisfrutta ċerti dominji jew riżorsi pubbliċi, 
jew jagħti drittijiet ta’ passaġġ 
m’għandhomx jitqiesu bħala 
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konċessjonijiet sakemm ikunu 
jistabbilixxu biss kundizzjonijiet ġenerali 
għall-użu tagħhom bla ma jittraforma lill-
awtorità pubblika f’reċipjent ta’ xogħlijiet 
jew servizzi speċifiċi pprovduti mis-sieħeb
kontraenti. Id-dritt ta’ sfruttament tax-
xogħlijiet jew is-servizzi għandu jimplika 
t-trasferiment lill-konċessjonarju tar-
riskju ekonomiku sostanzjali fl-isfruttar 
ta’ dawn ix-xogħlijiet jew servizzi, definit 
bħala r-riskju ta’ espożizzjoni għall-
inċertezzi tas-suq. Il-konċessjonarju 
għandu jitqies li jassumi r-riskju 
operazzjonali sostanzjali meta, 
f’kundizzjonijiet normali ta’ sfruttament, 
ma jkunx garantit li jirkupra l-
investimenti magħmula jew l-ispejjeż 
imġarrba fl-operat tax-xogħlijiet jew is-
servizzi li huma s-suġġett tal-konċessjoni.

Or. fr

Emenda 418
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) "konċessjoni ta' servizzi" tfisser 
kuntratt b’titolu oneruż konkluż bil-
miktub bejn operatur ekonomiku wieħed 
jew aktar u awtorità kontraenti jew entità 
kontraenti waħda jew aktar u li jkollu 
bħala l-għan tiegħu l-provvediment ta' 
servizzi għajr dawk imsemmija fil-punti 2 
u 4 meta l-korrispettiv għas-servizzi li 
jkunu se jiġu pprovduti jikkonsisti jew fid-
dritt ta' sfruttament tas-servizzi li jkunu s-
soġġett tal-kuntratt jew f'dak id-dritt 
flimkien ma' ħlas; Il-proċeduri ta' Stat 
Membru bbażati fuq il-prinċipju li l-
fornituri kollha ta' servizz li kapaċi 
jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti 
preċedentement bil-liġi, indipendentement 
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mill-forma legali tagħhom, għandhom 
ikunu awtorizzati jipprovdu s-servizz 
m’għandhomx jitqiesu bħala 
konċessjonijiet ta’ servizzi, sakemm ikunu 
konformi mal-prinċipji ġenerali ta’ 
trattament ugwali, trasparenza u 
nondiskriminazzjoni. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva għandha tagħmilha ċara li l-fornituri ta’ servizz potenzjali kollha għandhom dritt 
ġenerali għal awtorizzazzjoni biex jipprovdu servizz, u li dan ma jaqax fl-ambitu tad-direttiva.

Emenda 419
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7b) "konċessjoni ta' servizzi" tfisser 
kuntratt b’titolu oneruż konkluż bil-
miktub bejn operatur ekonomiku wieħed 
jew aktar u awtorità kontraenti jew entità 
kontraenti waħda jew aktar u li jkollu 
bħala l-għan tiegħu l-provvediment ta' 
servizzi għajr dawk imsemmija fil-punti 2 
u 4 meta l-korrispettiv għas-servizzi li 
jkunu se jiġu pprovduti jikkonsisti jew fid-
dritt ta' sfruttament tas-servizzi li jkunu s-
soġġett tal-kuntratt jew f'dak id-dritt 
flimkien ma' ħlas; l-approvazzjonijiet jew 
l-approvazzjoni sempliċi għall-użu ta' 
oġġetti pubbliċi jew dominju pubbliku 
mhumiex konċessjonijiet ta' servizzi fis-
sens ta’ din id-Direttiva.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li l-ambitu tad-direttiva ma jkoprix ċerti oqsma bħad-drittijiet ta’ passaġġ, li 
jikkonċernaw sempliċement awtorizzazzjonijiet pubbliċi u ma jikkostitwixxux arranġament ta 
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'akkwsit pubbliku.

Emenda 420
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) "operatur ekonomiku" tfisser 
kwalunkwe persuna naturali jew ġuridika, 
jew grupp ta' tali persuni u/jew entitajiet li 
joffri l-eżekuzzjoni ta' xogħlijiet u/jew 
xogħol, fornimenti jew servizzi fis-suq.

(10) "operatur ekonomiku" tfisser 
kwalunkwe persuna naturali jew ġuridika, 
jew grupp ta' tali persuni u/jew entitajiet, 
inklużi konsorzji ta’ impriżi, li joffri l-
eżekuzzjoni ta' xogħlijiet u/jew xogħol, 
fornimenti jew servizzi fis-suq.

Or. it

Emenda 421
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) “mezz elettroniku” tfisser l-użu ta' 
mezz elettroniku għall-ipproċessar (inkluż 
il-kompressjoni diġitali) u l-ħażna tad-dejta 
li tiġi trażmessa, imwassla u riċevuta bil-
wajers, bir-radju, b’mezzi ottiċi jew 
b’mezzi elettromanjetiċi oħra.

(12) ‘mezzi elettroniċi’ tfisser mezz 
elettroniku għall-ipproċessar (inkluż il-
kompressjoni diġitali) u l-ħażna tad-data, li 
tiġi trasmessa, imwassla u riċevuta 
permezz ta' wires, bir-radju, b’mezzi ottiċi 
jew b’mezzi elettromanjetiċi oħra; fil-każ 
ta’ konċessjoni ta’ xogħlijiet, ‘mezzi 
elettroniċi’ għandha tirreferi wkoll għall-
użu ta’ rappreżentazzjonijiet 
tridimensjonali interoperabbli li jkopru d-
disinn, l-eżekuzzjoni u l-operazzjoni tal-
bini jew infrastruttura;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din hija għodda essenzjali li tippermetti li l-awtoritajiet kontraenti jtejbu l-valur għall-flus u 
l-effiċjenza tal-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet. Din il-miżura se tiffranka l-flus tal-
kontribwenti billi tiżgura li disinni alternattivi jiġu vvalutati b’faċilità komparattiva, u b’mod 
partikolari, li l-enerġija u ffrankar ieħor tul iċ-ċiklu tal-ħajja jingħataw spejjeż u jiġu 
mqabbla kif suppost.

Emenda 422
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) “dokumenti ta' konċessjoni” tfisser id-
dokumenti kollha prodotti jew imsemmija 
mill-awtorità kontraenti jew l-entità 
kontraenti biex jiddeskrivu jew 
jiddeterminaw l-elementi tal-akkwist jew 
il-proċedura, inkluż l-avviż tal-kuntratt, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-
kundizzjonijiet proposti tal-kuntratt, il-
formati għall-preżentazzjoni tad-
dokumenti minn kandidati u offerenti, 
informazzjoni dwar obbligi ġeneralment 
applikabbli u kwalunkwe dokument 
addizzjonali.

(13) “dokumenti ta' konċessjoni” tfisser id-
dokumenti kollha prodotti jew imsemmija 
mill-awtorità kontraenti jew l-entità 
kontraenti biex jiddeskrivu jew 
jiddeterminaw l-elementi tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 423
PA_NonLeg_art42

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) “proċess ta’ produzzjoni soċjalment 
sostenibbli” tfisser li l-kuntratt ta’ 
konċessjoni jitwettaq skont il-liġijiet, ir-
regoli u l-istandards li jirregolaw is-saħħa 
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u s-sikurezza u skont il-liġi soċjali u tal-
inpjieg, b’mod partikolari fir-rigward tat-
trattament ugwali fuq il-post tax-xogħol. 
Il-prinċipju ta’ trattament ugwali fuq il-
post tax-xogħol jirreferi għall-konformità 
mal-kondizzjonijiet relevanti ta’ impjieg, 
inklużi l-liġijiet, ir-regoli u l-istandards li 
jirregolaw is-saħħa u s-sikurezza u l-liġi 
soċjali u tal-impjieg, kif stipulat fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u f’dik nazzjonali 
u fil-ftehimiet kollettivi li japplikaw fejn 
jiġu pprovduti x-xogħlijiet, is-servizzi jew 
il-fornimenti;

Or. fr

Emenda 424
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) ‘ċiklu tal-ħajja’ tfisser l-istadji 
konsekuttivi u/jew marbutin bejniethom 
kollha, inklużi l-produzzjoni, it-trasport, l-
użu u l-manutenzjoni matul l-eżistenza ta’ 
prodott jew xogħlijiet jew il-forniment ta’ 
servizz, minn xiri ta’ materja prima jew il-
ġenerazzjoni ta’ riżorsi sar-rimi, l-
approvazzjoni u l-finalizzazzjoni.

(14) ‘Karatteristiċi taċ-ċiklu tal-ħajja’
tirreferi għal kwalunkwe parti miċ-ċiklu 
tal-ħajja ta’ prodott, xogħlijiet jew il-
forniment ta’ servizz. Il-karatteristiċi taċ-
ċiklu tal-ħajja huma inkorporati fi prodott 
bħala riżultat ta’ għażliet magħmula fil-
proċess ta’ produzzjoni jew fażijiet oħra 
mhux ta’ użu taċ-ċiklu tal-ħajja tal-
prodott, anki jekk tali karatteristiċi 
mhumiex evidenti fil-kwalitajiet fiżiċi jew 
funzjonali tax-xogħol jew servizz li 
jirriżulta. Il-karatteristiċi taċ-ċiklu tal-
ħajja relatati mal-proċess ta’ produzzjoni 
għandhom jinkludu r-rispett tar-rekwiżiti 
ambjentali, tas-saħħa u s-sikurezza, tal-
liġi soċjali u tax-xogħol kif definiti mil-
leġiżlazzjoni  internazzjonali, tal-Unjoni 
Ewropea u nazzjonali u, fejn applikabbli, 
il-ftehimiet kollettivi li japplikaw fil-post 
fejn jitwettaq ix-xogħol jew servizz. 

Or. en
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Emenda 425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) ‘ċiklu tal-ħajja’ tfisser l-istadji 
konsekuttivi u/jew marbutin bejniethom 
kollha, inklużi l-produzzjoni, it-trasport, l-
użu u l-manutenzjoni matul l-eżistenza ta’ 
prodott jew xogħlijiet jew il-forniment ta’ 
servizz, minn xiri ta’ materja prima jew il-
ġenerazzjoni ta’ riżorsi sar-rimi, l-
approvazzjoni u l-finalizzazzjoni.

(14) ‘ċiklu tal-ħajja’ tfisser l-istadji 
konsekuttivi u/jew marbutin bejniethom 
kollha, inklużi l-produzzjoni, it-trasport, l-
użu u l-manutenzjoni matul l-eżistenza ta’ 
prodott jew xogħlijiet jew il-forniment ta’ 
servizz, minn xiri ta’ materja prima jew il-
ġenerazzjoni ta’ riżorsi sar-rimi u l-
approvazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-idea ta’ “finalizzazzjoni” mhijiex ċara. Għalhekk għandha titħassar.

Emenda 426
PA_NonLeg_art42

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) ‘ċiklu tal-ħajja’ tfisser l-istadji
konsekuttivi u/jew marbutin bejniethom 
kollha, inklużi l-produzzjoni, it-trasport, l-
użu u l-manutenzjoni matul l-eżistenza ta’ 
prodott jew xogħlijiet jew il-forniment ta’ 
servizz, minn xiri ta’ materja prima jew il-
ġenerazzjoni ta’ riżorsi sar-rimi, l-
approvazzjoni u l-finalizzazzjoni.

(14) ‘ċiklu tal-ħajja’ u ‘proċess ta’ 
produzzjoni soċjalment sostenibbli’ 
għandhom jiddeterminaw l-offerta l-aktar 
vantaġġuża ekonomikament billi jqisu l-
aspetti soċjali u ambjentali li jirriżultaw 
mill-istadji konsekuttivi u/jew marbutin 
bejniethom kollha, inklużi l-produzzjoni, 
it-trasport, l-użu u l-manutenzjoni matul l-
eżistenza ta’ prodott jew xogħlijiet jew il-
forniment ta’ servizz, minn xiri ta’ materja 
prima jew il-ġenerazzjoni ta’ riżorsi sar-
rimi, l-approvazzjoni u l-finalizzazzjoni. L-
awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
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jistgħu jużaw ukoll l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi jew il-kriterji tal-għoti biex 
jimminimizzaw l-impatt soċjali jew 
ambjentali dannuż u jimmassimizzaw l-
impatt soċjali jew ambjentali pożittiv bl-
għan li jinkiseb l-eżitu l-iktar kosteffikaċ.

Or. fr

Emenda 427
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) “interess pekunjarju” jeżiti meta 
obbligi vinkolanti b’mod reċiproku, fejn l-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal rekwiżiti 
speċifiċi definiti mill-awtorità jew l-entità 
kontraenti, jkunu legalment infurzabbli.

Or. en

Emenda 428
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dritt ta' sfruttament ta' xogħlijiet jew is-
servizzi kif imsemmija fil-punti 2, 4 u 7 
tal-ewwel paragrafu għandu implika t-
trasferiment lill-konċessjonarju ta' riskju 
operazzjonali sostanzjali. Il-
konċessjonarju għandu jitqies li jassumi 
r-riskju operazzjonali sostanzjali meta ma 
jkunx garantit li jirkupra l-investimenti 
magħmula jew l-ispejjeż imġarrba fl-
operat tax-xogħlijiet jew is-servizzi li 

Id-dritt ta’ sfruttament tax-xogħlijiet jew 
is-servizzi għandu jimplika t-trasferiment 
lill-konċessjonarju tar-riskju ekonomiku 
fl-isfruttar ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi, definit bħala r-riskju ta’ 
espożizzjoni għall-inċertezzi tas-suq. Il-
konċessjonarju għandu jitqies li jassumi 
r-riskju operazzjonali meta, 
f’kundizzjonijiet normali ta’ sfruttament 
ma jkunx garantit li jirkupra l-
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huma s-suġġett tal-konċessjoni. investimenti magħmula jew l-ispejjeż 
imġarrba fl-operat tax-xogħlijiet jew is-
servizzi li huma s-suġġett tal-konċessjoni, 
iżda meta r-riskju operattiv għal ċerti 
swieq ikun limitat mill-bidu, iżda dan ir-
riskju limitat ikun trasferit kollu lill-
konċessjonarju, tali kondizzjonijiet ma 
jipprekludux kwalifikazzjoni bħala 
konċessjoni.

Or. en

Emenda 429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dritt ta' sfruttament ta' xogħlijiet jew is-
servizzi kif imsemmija fil-punti 2, 4 u 7 tal-
ewwel paragrafu għandu implika t-
trasferiment lill-konċessjonarju ta' riskju 
operazzjonali sostanzjali. Il-konċessjonarju 
għandu jitqies li jassumi r-riskju
operazzjonali sostanzjali meta ma jkunx 
garantit li jirkupra l-investimenti 
magħmula jew l-ispejjeż imġarrba fl-operat 
tax-xogħlijiet jew is-servizzi li huma s-
suġġett tal-konċessjoni.

Id-dritt ta' sfruttament tax-xogħlijiet jew 
tas-servizzi kif imsemmi fil-punti 2, 4 u 7 
tal-ewwel paragrafu għandu jirrikjedi t-
trasferiment lill-konċessjonarju ta' riskju 
operazzjonali sostanzjali. Il-konċessjonarju 
għandu jitqies li jassumi riskju
operazzjonali sostanzjali meta ma jkunx 
garantit li jirkupra l-investimenti 
magħmula jew l-ispejjeż imġarrba fl-operat 
tax-xogħlijiet jew is-servizzi li huma s-
suġġett tal-konċessjoni. Meta l-
konċessjoni tkun f’settur ta’ attività 
soġġetta għal regoli jew 
regolamentazzjoni li jillimitaw ir-riskju 
finanzjarju involut fl-operazzjoni tal-
konċessjoni, il-konċessjonarju għandu 
madankollu jitqies li jassumi r-riskju 
operazzjonali sostanzjali meta l-
konċessjonarju jassumi r-riskju 
operazzjonali kollu, jew parti sinifikanti 
minnu, li jiġi ffaċċjat mill-awtorità jew l-
entità kontraenti, anke jekk dak ir-riskju, 
mill-bidu, ikun limitat ħafna minħabba r-
regoli dettaljati tal-liġi pubblika li 
tirregola dak is-servizz.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta’ trasferiment ta’ riskju sostanzjali għandha tirrifletti b’mod espliċitu l-
ġurisprudenza QtĠ-UE (C-206/08 u C 274-09) li konċessjoni tista’ tirriżulta anki jekk l-
ammont ta’ riskju proprja ttrasferit ikun limitat bil-liġi.

Emenda 430
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dritt ta' sfruttament ta' xogħlijiet jew is-
servizzi kif imsemmija fil-punti 2, 4 u 7 
tal-ewwel paragrafu għandu implika t-
trasferiment lill-konċessjonarju ta' riskju 
operazzjonali sostanzjali. Il-konċessjonarju 
għandu jitqies li jassumi r-riskju 
operazzjonali sostanzjali meta ma jkunx 
garantit li jirkupra l-investimenti 
magħmula jew l-ispejjeż imġarrba fl-operat 
tax-xogħlijiet jew is-servizzi li huma s-
suġġett tal-konċessjoni.

Id-dritt ta' sfruttament ta' xogħlijiet jew is-
servizzi kif imsemmija fil-punti 2, 4 u 7 
tal-ewwel paragrafu għandu implika t-
trasferiment lill-konċessjonarju ta' riskju 
operazzjonali sostanzjali. Il-konċessjonarju 
għandu jitqies li jassumi r-riskju 
operazzjonali sostanzjali meta ma jkunx 
garantit li jirkupra l-investimenti 
magħmula jew l-ispejjeż imġarrba fl-operat 
tax-xogħlijiet jew is-servizzi li huma s-
suġġett tal-konċessjoni; riskju 
operazzjonali li jkun limitat mill-bidu ma 
għandu jkollu l-ebda effett fuq dan il-
prinċipju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-QtĠ-UE fil-każ WAZV Gotha (C-206/08), li l-
konċessjonijiet jistgħu jeżistu wkoll meta r-riskju meħud mill-operatur ikun limitat mill-bidu 
minħabba r-regoli tad-dritt pubbliku.

Emenda 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Id-dritt ta' sfruttament ta' xogħlijiet jew 
is-servizzi kif imsemmija fil-punti 2, 4 u 7 
tal-ewwel paragrafu għandu implika t-
trasferiment lill-konċessjonarju ta' riskju 
operazzjonali sostanzjali. Il-konċessjonarju 
għandu jitqies li jassumi r-riskju 
operazzjonali sostanzjali meta ma jkunx 
garantit li jirkupra l-investimenti 
magħmula jew l-ispejjeż imġarrba fl-operat 
tax-xogħlijiet jew is-servizzi li huma s-
suġġett tal-konċessjoni.

L-għoti ta’ konċessjoni għandu implika t-
trasferiment lill-konċessjonarju ta' riskju 
operazzjonali sostanzjali Il-konċessjonarju 
għandu jitqies li jassumi r-riskju 
operazzjonali sostanzjali meta ma jkunx 
garantit li jirkupra l-investimenti 
magħmula jew l-ispejjeż imġarrba fl-operat 
tax-xogħlijiet jew is-servizzi li huma s-
suġġett tal-konċessjoni.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla hija proposta minħabba li d-“dritt ta’ sfruttament” huwa l-unika forma ta’ 
konsiderazzjoni fil-każ ta’ konċessjoni.

Emenda 432
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Li r-riskju ekonomiku jista' jikkonsisti 
f'wieħed minn dawn li ġejjin:

imħassar

(a) ir-riskju relatat mal-użu tax-xogħlijiet 
jew d-domanda għall-provvista tas-
servizz; or
(b) ir-riskju relatat mad-disponibbiltà tal-
infrastruttura pprovduta mill-
konċessjonarju jew użata għall-provvista 
ta’ servizzi lill-utenti.

Or. en

Emenda 433
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Li r-riskju ekonomiku jista' jikkonsisti 
f'wieħed minn dawn li ġejjin:

imħassar

a) ir-riskju relatat mal-użu tax-xogħlijiet 
jew d-domanda għall-provvista tas-
servizz; or
b) ir-riskju relatat mad-disponibbiltà tal-
infrastruttura pprovduta mill-
konċessjonarju jew użata għall-provvista 
ta’ servizzi lill-utenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ “risku ekonomiku”għandu jiġi sostitwit b’riskju operazzjonali sabiex tiġi 
żgurata konsistenza. Dan huwa definit b’mod iktar preċiż fil-premessa 8a (ġdida).

Emenda 434
Riikka Manner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Li r-riskju ekonomiku jista' jikkonsisti 
f'wieħed minn dawn li ġejjin:

Li r-riskju operattiv jista' jikkonsisti 
f'wieħed minn dawn li ġejjin:

Or. fi

Emenda 435
Lara Comi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ir-riskju relatat mad-disponibbiltà tal-
infrastruttura pprovduta mill-

(b) ir-riskju relatat mad-disponibbiltà tal-
infrastruttura pprovduta mill-
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konċessjonarju jew użata għall-provvista 
ta’ servizzi lill-utenti.

konċessjonarju jew użata għall-provvista 
ta’ servizzi lill-utenti, inklużi l-awtoritajiet 
kontraenti.

Or. it

Emenda 436
Lara Comi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-riskju operattiv sostanzjali jkun 
determinat billi jitqiesu l-kriterji tal-
Eurostat meħtieġa sabiex ikun stabbilit 
jekk l-investiment għandux jiddaħħal fil-
baġit tal-awtorità pubblika jew tal-
operatur privat b'tali mod li jingħata bidu 
għal proċedura ta' defiċit eċċessiv.  

Or. it

Emenda 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Id-dritt ta' sfruttament tax-xogħlijiet 
jew tas-servizzi kif imsemmi fil-punti 2, 4 
u 7 tal-ewwel paragrafu jimplika t-
trasferiment lill-konċessjonarju tar-riskju 
operattiv. Il-konċessjonarju jitqies li 
jassumi r-riskju operattiv meta ma jkunx 
garantit li jirkupra l-investimenti 
magħmula jew l-ispejjeż imġarrba fl-
operat tax-xogħlijiet jew tas-servizzi li 
huma s-suġġett tal-konċessjoni. Dan 
għandu japplika wkoll meta r-riskju 
operattiv ikun limitat mill-bidu.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-ġurisprudenza tal-ECJ, fil-każ WAZV Goyha (C-206/08), l-awtoritajiet 
kontraenti jridu jkunu jistgħu jagħtu servizzi permezz ta' konċessjoni. Dan japplika wkoll 
meta r-riskju assoċjat mal-użu jkun limitat minħabba r-regoli li jirregolaw is-settur. Dan 
japplika wkoll għal swieq li fihom ir-riskju meħud mill-operatur ikun limitat mill-bidu 
minħabba r-regoli tal-liġi pubblika.

Emenda 438
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Drittijiet li ngħataw permezz ta’ 
proċedura li fiha ġiet żgurata pubbliċità 
adegwata u fejn l-għoti ta’ dawk id-
drittijiet kien ibbażat fuq kriterji oġġettivi 
m'għandhomx jikkostitwixxu “drittijiet 
speċjali jew esklussivi” fis-sens ta’ din id-
Direttiva. Din il-proċedura tinkludi:

imħassar

(a) proċeduri ta’ akkwist b'sejħa minn
qabel għall-kompetizzjoni skont id-
Direttiva [2004/18/KE jew 2004/17/KE] 
jew din id-Direttiva
(b) proċeduri skont atti leġiżlattivi oħra 
tal-Unjoni, elenkati fl-Anness XI, li 
jiżguraw trasparenza adegwata minn 
qabel għall-għoti ta’ awtorizzazzjonijiet 
fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi.

Or. en

Emenda 439
Herbert Dorfmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) proċeduri skont atti leġiżlattivi tal-
Istati Membri li jikkonformaw mal-
prinċipji tat-Trattati rigward it-trattament 
ugwali, it-trasparenza, il-proporzjonalità, 
u r-rikonoxximent reċiproku.

Or. it

Emenda 440
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 46 sabiex timmodifika l-lista tal-
atti leġiżlattivi tal-Unjoni li tinsab fl-
Anness XI meta, minħabba l-adozzjoni ta’ 
leġiżlazzjoni ġdida tal-Unjoni jew revoka 
ta' leġiżlazzjoni tal-Unjoni, din il-
modifika tkun meħtieġa.

imħassar

Or. en

Emenda 441
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5 imħassar
Limiti
1. Din id-Direttiva għandha tapplika 
għall-konċessjonijiet li ġejjin li l-valur 
tagħhom huwa ugwali għal jew aktar 
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minn EUR 5 000 000:
(a) konċessjonijiet konklużi minn awtorità 
kontraenti għat-twettiq ta’ waħda mill-
attivitajiet stabbiliti fl-Anness III;
(b) konċessjonijiet konklużi minn 
awtoritajiet kontraenti.
2. Konċessjonijiet ta' servizzi li l-valur 
tagħhom huwa ugwali għal jew aktar 
minn EUR 2 500 000 iżda anqas minn 
EUR 5 000 000 minbarra servizzi soċjali u 
servizzi speċifiċi oħrajn, għandhom ikunu 
suġġetti għall-obbligu li jippubblikaw 
avviż tal-għoti ta' konċessjoni skont l-
Artikoli 27 u 28.

Or. en

Emenda 442
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
konċessjonijiet li ġejjin li l-valur tagħhom 
huwa ugwali għal jew aktar minn 
EUR 5 000 000:

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
konċessjonijiet li ġejjin li l-valur tagħhom 
huwa ugwali għal jew aktar minn:

Or. en

Emenda 443
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
konċessjonijiet li ġejjin li l-valur tagħhom 
huwa ugwali għal jew aktar minn 

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
konċessjonijiet li ġejjin li l-valur tagħhom 
huwa ugwali għal jew aktar minn 
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EUR 5 000 000: EUR 10 000 000:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-limitu jrid ikun biżżejjed biex ikun żgurat li l-piż amministrattiv huwa proporzjonat, 
minħabba l-perjodu twil kopert mill-konċessjonijiet. Limitu ta' 5 miljuni biss jinvolvi piż 
amministrattiv sinifikanti, b'mod partikolari għall-kuntratturi ż-żgħar.

Emenda 444
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
konċessjonijiet li ġejjin li l-valur tagħhom 
huwa ugwali għal jew aktar minn 
EUR 5 000 000:

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
konċessjonijiet li ġejjin li l-valur tagħhom 
huwa ugwali għal jew aktar minn 
EUR 10 000 000:

Or. fr

Emenda 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) konċessjonijiet konklużi minn 
entitajiet kontraenti biex titwettaq waħda 
mill-attivitajiet imsemmija fl-Anness III;

(a) EUR 5 000 000 meta d-durata tal-
konċessjoni ma taqbiżx il-ħames snin

Or. en

Emenda 446
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) konċessjonijiet konklużi minn awtorità 
kontraenti għat-twettiq ta’ waħda mill-
attivitajiet stabbiliti fl-Anness III;

(a) konċessjonijiet konklużi minn entitajiet 
kontraenti biex titwettaq waħda mill-
attivitajiet imsemmija fl-Anness III u 
marbuta ma' netwerk jew żona 
ġeografikament ristretta b'tal-anqas 
100 000 kljent konness, jew b'tal-anqas 
100 000 abitant;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Adattament għaċ-ċifri mogħtija fl-Artikolu 26(4) tad-Direttiva 96/92/KE dwar ir-regoli 
komuni għas-suq intern tal-elettriku.

Emenda 447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) konċessjonijiet konklużi mill-
awtoritajiet kontraenti.

(b) EUR 1 000 000 mmultiplikat bid-
durata massima tal-konċessjoni fi snin 
kalendarji, meta d-durata ppjanata, li ma 
tinkludix xi estensjoni permessa, taqbeż il-
ħames snin. Meta d-durata ppjanata ma 
tkunx numru sħiħ ta' snin, id-durata 
titnaqqas sal-eqreb xahar kalendarju 
komplet u l-limitu jitnaqqas sal-eqreb 
EUR 80 000.
Id-durata ppjanata għall-kalkolu tal-
limitu tkun dik stabbilita fl-avviż tal-
konċessjoni, jew meta ma tkunx prevista 
sejħa, id-durata stmata fil-mument li l-
awtorità jew l-entità kontraenti tibda l-
proċedura tal-għoti ta' konċessjonijiet, 
pereżempju billi tikkuntattja lill-operaturi 
ekonomiċi fir-rigward tal-akkwist.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan biex jiġu indirizzati l-preokkupazzjonijiet li limiti ta' 5 miljun euro jista' jkun baxx wisq 
għal kuntratti fit-tul u jiddaħħal mekkaniżmu ta' limitu kontinwu raġonevoli għal perjodi 
itwal. Ikun jeħtieġ ukoll li jiġi kkalkolat l-ekwivalenti tal-munita nazzjonali għal dawk l-Istati 
li m'għandhomx l-euro: dan probabbilment jista' jittieħed mid-Direttiva ewlenija (jew l-
Artikolu 78 tad-Direttiva attwali dwar l-akkwist pubbliku) u hija emenda teknika li 
probabbilment tista' tiġi ttrattata mill-ġuristi-lingwisti.

Emenda 448
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni tirrieżamina l-limiti 
stabbilit fil-paragrafu 1, punti (a) u (b), 
kull sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva u jekk ikun meħtieġ 
tirrevedihom skont il-proċedura stabbilita 
f'din id-Direttiva.
Il-limiti jiġu miżjuda bir-rata ta' 
inflazzjoni annwali medja komposta kif 
imkejla mill-Indiċi Armonizzat tal-
prezzijiet tal-konsumatur għall-Unjoni 
Ewropea definit fir-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 2494/95 tat-
23 ta' Ottubru 1995 dwar l-indiċijiet 
armonizzati tal-prezzijiet għall-
konsumatur, u ppubblikat mill-Eurostat, 
bl-użu tal-aħħar indiċi qabel id-data tar-
rieżami skont dan l-Artikolu. Il-valur tal-
limiti riveduti b'dan il-mod, meta jkun 
meħtieġ, jitnaqqsu għall-eqreb 
EUR 100 000.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Referenza xierqa għal proċeduri stabbiliti ta' rieżami tal-limiti kienet nieqsa mill-proposta 
tal-Kummissjoni.
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Emenda 449
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Konċessjonijiet ta' servizzi li l-valur 
tagħhom huwa ugwali għal jew aktar 
minn EUR 2 500 000 iżda anqas minn 
EUR 5 000 000 minbarra servizzi soċjali u 
servizzi speċifiċi oħrajn, għandhom ikunu 
suġġetti għall-obbligu li jippubblikaw 
avviż tal-għoti ta' konċessjoni skont l-
Artikoli 27 u 28.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir tal-limitu intermedjarju, b'konformità mal-pożizzjoni tar-Rapporteur.

Emenda 450
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Konċessjonijiet ta' servizzi li l-valur 
tagħhom huwa ugwali għal jew aktar minn 
EUR 2 500 000 iżda anqas minn 
EUR 5 000 000 minbarra servizzi soċjali u 
servizzi speċifiċi oħrajn, għandhom ikunu 
suġġetti għall-obbligu li jippubblikaw 
avviż tal-għoti ta' konċessjoni skont l-
Artikoli 27 u 28.

2. Konċessjonijiet ta' servizzi li l-valur 
tagħhom huwa ugwali għal jew aktar minn 
EUR 5 000 000 iżda anqas minn 
EUR 10 000 000 minbarra servizzi soċjali 
u servizzi speċifiċi oħrajn, għandhom 
ikunu suġġetti għall-obbligu li 
jippubblikaw avviż tal-għoti ta' konċessjoni 
skont l-Artikoli 27 u 28.

Or. fr



PE496.581v03-00 168/178 AM\916800MT.doc

MT

Emenda 451
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Metodi għall-kalkolu tal-valur estimat ta’ 
konċessjoni

Limiti u metodi għall-kalkolu tal-valur 
estimat ta’ konċessjoni

Or. en

Emenda 452
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kalkolu tal-valur estimat ta' 
konċessjoni għandu jkun ibbażat fuq l-
ammont totali pagabbli, nett mill-VAT, kif 
estimat mill-awtorità kontraenti jew l-
entità kontraenti, inkluż kull forma ta' 
opzjoni u kull estensjoni tat-tul taż-żmien 
tal-konċessjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 453
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kalkolu tal-valur estimat ta' 
konċessjoni għandu jkun ibbażat fuq l-
ammont totali pagabbli, nett mill-VAT, kif 
estimat mill-awtorità kontraenti jew l-
entità kontraenti, inkluż kull forma ta' 

imħassar
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opzjoni u kull estensjoni tat-tul taż-żmien 
tal-konċessjoni.

Or. en

Emenda 454
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kalkolu tal-valur estimat ta' 
konċessjoni għandu jiġi bbażat fuq l-
ammont totali pagabbli, nett mill-VAT, kif 
estimat mill-awtorità kontraenti jew l-
entità kontraenti, inkluż kull forma ta' 
opzjoni u kull estensjoni tat-tul taż-żmien
tal-konċessjoni.

1. Il-valur ta' konċessjoni tkun ugwali 
għall-fatturat stmat tal-konċessjonarju, 
wara li titnaqqas it-taxxa fuq il-valur 
miżjud, filwaqt li jitqiesu x-xogħlijiet u s-
servizzi, inklużi l-provvisti, imwettqa 
matul l-eżekuzzjoni tal-konċessjoni.

Or. de

Emenda 455
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kalkolu tal-valur estimat ta' 
konċessjoni għandu jkun ibbażat fuq l-
ammont totali pagabbli, nett mill-VAT, kif 
estimat mill-awtorità kontraenti jew l-entità 
kontraenti, inkluż kull forma ta' opzjoni u 
kull estensjoni tat-tul taż-żmien tal-
konċessjoni.

1. Il-kalkolu tal-valur estimat ta' 
konċessjoni għandu jiġi bbażat fuq l-
ammont totali pagabbli, nett mill-VAT, kif 
estimat mill-awtorità kontraenti jew l-entità 
kontraenti, inkluż kull forma ta' opzjoni u 
kull estensjoni tat-tul taż-żmien tal-
konċessjoni.

Din l-istima tkun valida fil-mument li 
jintbagħat l-avviż tal-konċessjoni jew, 
f'każijiet li fihom tali avviż ma jkunx 
previst, fil-mument li fih min jagħti 
konċessjoni jibda l-proċedura tal-għoti ta' 
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konċessjonijiet.
Meta l-valur jiġi modifikat wara negozjati 
matul il-proċedura tal-għoti, l-istima 
valida tkun dik indikata meta jiġi ffirmat 
il-kuntratt.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kalkolu tal-fatturat attwalment ma jinkludix sussidji ta' investiment pubbliku (filwaqt li s-
sussidji operattivi huma inklużi). Madankollu, għal ċerti konċessjonijiet is-sussidji ta' 
investiment pubbliku jistgħu jkunu kbar mhux ħażin. Sabiex tiġi evitata distorsjoni tal-kalkolu 
tal-valur tal-konċessjoni, il-kalkolu għalhekk għandu jinkludi kemm il-fatturat kif ukoll is-
sussidji ta' investiment pubbliku.

Emenda 456
Heide Rühle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Din id-Direttiva tapplika għall-
konċessjonijiet li l-valur tagħhom huwa 
ugwali għal jew aktar minn 
EUR 8 000 000

Or. en

Emenda 457
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-valur estimat ta’ konċessjoni għandu 
jkun ikkalkulat bħala l-valur tax-
xogħlijiet jew servizzi kollha, anke jekk 
akkwistati permezz ta’ kuntratti differenti, 
fejn il-kuntratti jkunu parti minn proġett 
wieħed. Indikazzjonijiet għall-eżistenza 
ta’ proġett wieħed jikkonsistu f’ippjanar u 

imħassar
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konċepiment ġenerali minn qabel mill-
awtorità kontraenti jew l-entità 
kontraenti, il-fatt li l-elementi differenti 
mixtrija jissodisfaw funzjoni ekonomika u 
teknika waħda jew li huma b'xi mod ieħor 
loġikament interkonnessi.
Meta l-awtorità kontraenti jew l-entità 
kontraenti tipprovdi għal għotjiet jew 
pagamenti lil kandidati jew offerenti, 
għandha tqishom meta tikkalkula l-valur 
estimat tal-konċessjoni.

Or. en

Emenda 458
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-valur estimat ta’ konċessjoni għandu 
jkun ikkalkulat bħala l-valur tax-
xogħlijiet jew servizzi kollha, anke jekk 
akkwistati permezz ta’ kuntratti differenti, 
fejn il-kuntratti jkunu parti minn proġett 
wieħed. Indikazzjonijiet għall-eżistenza 
ta’ proġett wieħed jikkonsistu f’ippjanar u 
konċepiment ġenerali minn qabel mill-
awtorità kontraenti jew l-entità 
kontraenti, il-fatt li l-elementi differenti 
mixtrija jissodisfaw funzjoni ekonomika u 
teknika waħda jew li huma b'xi mod ieħor 
loġikament interkonnessi.

imħassar

Meta l-awtorità kontraenti jew l-entità 
kontraenti tipprovdi għal għotjiet jew 
pagamenti lil kandidati jew offerenti, 
għandha tqishom meta tikkalkula l-valur 
estimat tal-konċessjoni.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tissimplifika r-regoli dwar l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni. Barra minn hekk, il-fatt li l-kuntratti jinġabru kollha f'qafas wieħed iwassal għal 
problemi u l-kunċett ta' "proġett uniku" għandu jitħassar (ara l-emenda li tħassar il-
premessa 10).

Emenda 459
Heide Rühle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-finijiet tal-valutazzjoni tal-
limitu, il-valur stmat tal-konċessjoni jkun 
ugwali għad-dħul stmat kumulattiv, 
eskluża t-taxxa, tul il-perjodu tal-kuntratt. 
Il-metodu għall-kalkolu tal-valur stmat
ta’ konċessjoni jkun speċifikat fid-
dokumenti tal-konċessjoni.

Or. en

Emenda 460
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-għażla tal-metodu għall-kalkolu tal-
valur estimat ta’ konċessjoni ma 
għandhiex issir bl-intenzjoni li tiġi 
eskluża mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ 
din id-Direttiva. Proġett ta' xogħlijiet jew 
sett ta' servizzi m'għandux jiġi subdiviż bl-
effett li jimpedixxih milli jaqa' fil-kamp 
ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva, 
sakemm ma jkunx ġustifikat b'raġunijiet 
oġġettivi.

imħassar
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Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tissimplifika r-regoli dwar l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni.

Emenda 461
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-għażla tal-metodu għall-kalkolu tal-
valur estimat ta’ konċessjoni ma għandhiex 
issir bl-intenzjoni li tiġi eskluża mill-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. 
Proġett ta' xogħlijiet jew sett ta' servizzi 
m'għandux jiġi subdiviż bl-effett li 
jimpedixxih milli jaqa' fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva, sakemm 
ma jkunx ġustifikat b'raġunijiet oġġettivi.

3. L-għażla tal-metodu għall-kalkolu tal-
valur estimat ta’ konċessjoni ma għandhiex 
issir bl-intenzjoni li tiġi eskluża mill-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 462
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Din l-istima għandha tkun valida fil-
mument meta jintbagħat l-avviż ta' 
konċessjoni, jew, fil-każijiet fejn avviż 
bħal dan ma jkunx previst, fil-mument 
meta l-awtorità kontraenti jew l-entità 
kontraenti tibda l-proċedura tal-għoti tal-
konċessjoni, partikolarment billi 
tiddefinixxi l-karatteristiċi essenzjali tal-
konċessjoni maħsuba.

imħassar
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Or. en

Emenda 463
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fir-rigward ta’ konċessjonijiet ta’ 
xogħlijiet pubbliċi u konċessjonijiet ta' 
xogħlijiet, il-kalkolu tal-valur estimat 
għandu jqis kemm l-ispiża tax-xogħlijiet 
kif ukoll il-valur totali estimat tal-provvisti 
u s-servizzi li jitqegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-kuntrattur mill-awtoritajiet jew l-
entitajiet kontraenti, sakemm dawn ikunu 
meħtieġa għall-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet.

imħassar

Or. en

Emenda 464
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fir-rigward ta’ konċessjonijiet ta’ 
xogħlijiet pubbliċi u konċessjonijiet ta' 
xogħlijiet, il-kalkolu tal-valur estimat 
għandu jqis kemm l-ispiża tax-xogħlijiet 
kif ukoll il-valur totali estimat tal-provvisti 
u s-servizzi li jitqegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-kuntrattur mill-awtoritajiet jew l-
entitajiet kontraenti, sakemm dawn ikunu 
meħtieġa għall-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet.

imħassar

Or. en
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Emenda 465
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fir-rigward ta’ konċessjonijiet ta’ 
xogħlijiet pubbliċi u konċessjonijiet ta' 
xogħlijiet, il-kalkolu tal-valur estimat 
għandu jqis kemm l-ispiża tax-xogħlijiet 
kif ukoll il-valur totali estimat tal-provvisti 
u s-servizzi li jitqegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-kuntrattur mill-awtoritajiet jew l-
entitajiet kontraenti, sakemm dawn ikunu 
meħtieġa għall-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tissimplifika r-regoli dwar l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni.

Emenda 466
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għall-konċessjonijiet ta’ xogħlijiet 
pubbliċi u konċessjonijiet ta' xogħlijiet, il-
kalkolu tal-valur estimat għandu jqis kemm 
l-ispiża tax-xogħlijiet kif ukoll il-valur 
totali estimat tal-provvisti u s-servizzi li 
jitqegħdu għad-dispożizzjoni tal-kuntrattur 
mill-awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti, 
sakemm dawn ikunu meħtieġa għall-
eżekuzzjoni tax-xogħlijiet.

5. Għall-konċessjonijiet ta’ xogħlijiet 
pubbliċi u konċessjonijiet ta' xogħlijiet, il-
kalkolu tal-valur estimat għandu jqis kemm 
l-ispiża tax-xogħlijiet kif ukoll il-valur 
totali estimat tal-provvisti u s-servizzi li 
jitqegħdu għad-dispożizzjoni tal-kuntrattur 
mill-awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti, 
sakemm dawn ikunu meħtieġa għall-
eżekuzzjoni tax-xogħlijiet. Fil-każ ta' 
konċessjonijiet ta' dominju pubbliku 
għall-għoti ta' servizzi lill-pubbliku, il-
limitu jkun stmat u kkalkolat fuq bażi 
annwali.
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Or. it

Emenda 467
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għall-konċessjonijiet ta’ xogħlijiet 
pubbliċi u konċessjonijiet ta' xogħlijiet, il-
kalkolu tal-valur estimat għandu jqis kemm 
l-ispiża tax-xogħlijiet kif ukoll il-valur 
totali estimat tal-provvisti u s-servizzi li 
jitqegħdu għad-dispożizzjoni tal-kuntrattur 
mill-awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti, 
sakemm dawn ikunu meħtieġa għall-
eżekuzzjoni tax-xogħlijiet.

5. Għall-konċessjonijiet ta’ xogħlijiet 
pubbliċi u konċessjonijiet ta' xogħlijiet, il-
kalkolu tal-valur estimat għandu jqis kemm 
l-ispiża tax-xogħlijiet kif ukoll il-valur 
totali estimat tal-provvisti u s-servizzi li 
jitqegħdu għad-dispożizzjoni tal-kuntrattur 
mill-awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti, 
sakemm dawn ikunu meħtieġa għall-
eżekuzzjoni tax-xogħlijiet. Fil-każ ta' 
konċessjonijiet ta' dominju pubbliku 
għall-għoti ta' servizzi lill-pubbliku, il-
limitu jkun stmat u kkalkolat fuq bażi 
annwali.

Or. it

Emenda 468
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Fil-każ ta' konċessjonijiet ta' dominju 
pubbliku għall-għoti ta' servizzi 
direttament lill-konsumaturi, il-limitu 
jkun stmat fuq bażi annwali.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-karatteristiċi speċifiċi ta' xi konċessjonijiet (pereżempju fis-settur tat-turiżmu u 
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tad-divertiment), huwa importanti li jiġi stipulat li l-limitu ta' applikabilità għad-Direttiva 
għandu jkun stmat fuq bażi annwali u mhux għad-durata kollha ta' konċessjoni.

Emenda 469
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta xogħol propost jew xiri ta’ servizzi 
jistgħu jirriżultaw f’konċessjonijiet 
mogħtija fl-istess ħin fil-forma ta’ lottijiet 
separati, għandu jiġi kkunsidrat il-valur 
totali estimat ta' dawn il-lottijiet.

imħassar

Or. en

Emenda 470
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta xogħol propost jew xiri ta’ servizzi 
jistgħu jirriżultaw f’konċessjonijiet 
mogħtija fl-istess ħin fil-forma ta’ lottijiet 
separati, għandu jiġi kkunsidrat il-valur 
totali estimat ta' dawn il-lottijiet.

imħassar

Or. it

Emenda 471
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta xogħol propost jew xiri ta’ servizzi imħassar
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jistgħu jirriżultaw f’konċessjonijiet 
mogħtija fl-istess ħin fil-forma ta’ lottijiet 
separati, għandu jiġi kkunsidrat il-valur 
totali estimat ta' dawn il-lottijiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tissimplifika r-regoli dwar l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni.

Emenda 472
Pier Antonio Panzeri

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jiddeċiedu li jagħtu konċessjoni f'lottijiet 
separati, f'liema każ jitqies il-valur stmat 
totali ta' dawn il-lottijiet kollha. Meta l-
valur aggregat tal-lottijiet ikun ugwali 
għal jew aktar mil-limitu stabbilit fl-
Artikolu 5, din id-Direttiva tapplika għall-
għoti ta’ kull lott.

Or. it


