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Emenda 742
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn l-ebda offerta jew l-ebda offerta 
xierqa jew l-ebda applikazzjoni ma tkun 
ġiet sottomessa b'risposta għal proċedura 
ta' konċessjoni, basta li l-kundizzjonijiet 
inizjali tal-kuntratt ta’ konċessjoni ma 
jkunux mibdula sostanzjalment u bil-
kundizzjoni li jintbagħat rapport lill-
Kummissjoni jew lil korp nazzjonali tas-
sorveljanza nominat skont l-Artikolu 84 
tad-Direttiva [li tissostitwixxi d-Direttiva 
2004/18/KE] meta dawn jitlobu hekk;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tħassir għal raġunijiet ta' konsistenza mad-Direttiva dwar l-akkwist pubbliku (Artikolu 30).

Emenda 743
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn ix-xogħlijiet jew is-servizzi jistgħu 
jiġu provduti biss minn operatur 
ekonomiku partikolari minħabba n-
nuqqas ta' kompetizzjoni għal raġunijiet 
tekniċi, il-protezzjoni tal-privattivi, id-
drittijiet tal-awtur jew drittijiet oħra ta' 
proprjetà intelletwali jew il-protezzjoni ta' 
drittijiet esklussivi oħra u fejn l-ebda 
alternattiva raġonevoli jew sostituzzjoni 
ma teżisti u n-nuqqas ta' kompetizzjoni 
mhux ir-riżultat ta’ tiċkin artifiċjali tal-

imħassar
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parametri tal-għoti ta' konċessjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tħassir meħtieġ minħabba r-riorganizzazzjoni tal-paragrafu kollu.

Emenda 744
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn ix-xogħlijiet jew is-servizzi jistgħu 
jiġu provduti biss minn operatur 
ekonomiku partikolari minħabba n-
nuqqas ta' kompetizzjoni għal raġunijiet 
tekniċi, il-protezzjoni tal-privattivi, id-
drittijiet tal-awtur jew drittijiet oħra ta' 
proprjetà intelletwali jew il-protezzjoni ta' 
drittijiet esklussivi oħra u fejn l-ebda 
alternattiva raġonevoli jew sostituzzjoni 
ma teżisti u n-nuqqas ta' kompetizzjoni 
mhux ir-riżultat ta’ tiċkin artifiċjali tal-
parametri tal-għoti ta' konċessjoni;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tħassir għal raġunijiet ta' konsistenza mad-Direttiva dwar l-akkwist pubbliku (Artikolu 30).

Emenda 745
Herbert Dorfmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn ix-xogħlijiet jew is-servizzi jistgħu 
jiġu provduti biss minn operatur 

(b) fejn ix-xogħlijiet jew is-servizzi jistgħu 
jiġu provduti biss minn operatur 
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ekonomiku partikolari minħabba n-nuqqas 
ta' kompetizzjoni għal raġunijiet tekniċi, il-
protezzjoni tal-privattivi, id-drittijiet tal-
awtur jew drittijiet oħra ta' proprjetà 
intelletwali jew il-protezzjoni ta' drittijiet 
esklussivi oħra u fejn l-ebda alternattiva 
raġonevoli jew sostituzzjoni ma teżisti u n-
nuqqas ta' kompetizzjoni mhux ir-riżultat 
ta’ tiċkin artifiċjali tal-parametri tal-għoti 
ta' konċessjoni;

ekonomiku partikolari minħabba n-nuqqas 
ta' kompetizzjoni għal raġunijiet tekniċi, il-
protezzjoni tal-privattivi, id-drittijiet tal-
awtur jew drittijiet oħra ta' proprjetà 
intellettwali jew il-protezzjoni ta' drittijiet 
esklussivi oħra, fosthom dawk li 
jippermettu lil operatur ekonomiku juża 
art u assi oħra mhux funġibbli meħtieġa 
sabiex jiġi implimentat is-suġġett tal-
kuntratt ta' konċessjoni, u fejn l-ebda 
alternattiva raġonevoli jew sostituzzjoni 
ma teżisti u n-nuqqas ta' kompetizzjoni 
mhux ir-riżultat ta’ tiċkin artifiċjali tal-
parametri tal-għoti ta' konċessjoni;

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-emenda toriġina mill-ħtieġa tal-protezzjoni tad-drittijiet in rem, bħad-dritt għall-proprjetà, 
u d-drittijiet in personam, bħad-drittijiet miksuba skont ftehimiet ta' kera jew kuntratti ta' 
kera, li operatur ekonomiku jista' jkollu fuq art speċifika meħtieġa sabiex jeżegwixxi x-
xogħlijiet u/jew is-servizzi koperti b'kuntratt ta' konċessjoni. Dawn id-drittijiet huma 
klassifikati fost id-"drittijiet esklussivi l-oħra" li t-test attwali jittratta.   

Emenda 746
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Għal xogħlijiet ġodda jew servizzi li 
jikkonsistu fir-ripetizzjoni ta 'xogħlijiet 
jew servizzi simili fdati lill-operatur 
ekonomiku li lilu l-istess awtoritajiet 
kontraenti jew entitajiet kontraenti taw 
konċessjoni oriġinal soġġett għall-obbligu 
msemmi fil-paragrafu 1, basta li dawn ix-
xogħlijiet jew is-servizzi jkunu konformi 
ma' proġett bażiku li għalih ingħatat il-
konċessjoni oriġinali. Il-proġett bażiku 
għandu jsemmi sa fejn jestendu x-
xogħlijiet jew is-servizzi addizzjonali 
possibbli u l-kundizzjonijiet li se jiġu 

imħassar
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applikati għall-għoti tagħhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tħassir meħtieġ minħabba r-riorganizzazzjoni tal-paragrafu kollu.

Emenda 747
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Għal xogħlijiet ġodda jew servizzi li 
jikkonsistu fir-ripetizzjoni ta 'xogħlijiet 
jew servizzi simili fdati lill-operatur 
ekonomiku li lilu l-istess awtoritajiet 
kontraenti jew entitajiet kontraenti taw 
konċessjoni oriġinal soġġett għall-obbligu 
msemmi fil-paragrafu 1, basta li dawn ix-
xogħlijiet jew is-servizzi jkunu konformi 
ma' proġett bażiku li għalih ingħatat il-
konċessjoni oriġinali. Il-proġett bażiku 
għandu jsemmi sa fejn jestendu x-
xogħlijiet jew is-servizzi addizzjonali 
possibbli u l-kundizzjonijiet li se jiġu 
applikati għall-għoti tagħhom.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tħassir għal raġunijiet ta' konsistenza mad-Direttiva dwar l-akkwist pubbliku (Artikolu 30).

Emenda 748
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) fejn il-proprjetà pubblika taħt 
konċessjoni tkun ġiet assenjata għall-
għoti ta' servizzi turistiċi ħdejn il-baħar 
fuq l-inizjattiva u t-talba ta' operatur 
ekonomiku u jkun sar prerekwiżit għan-
negozju tal-operatur sal-punt li, kieku l-
operatur kellu jitlef il-konċessjoni, jitlef 
id-dritt ta' proprjetà tan-negozju. 

Or. it

Emenda 749
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) għal konċessjonijiet li jikkonċernaw 
proprjetà pubblika assenjata għall-għoti 
ta' servizzi fuq it-talba tal-operatur 
ekonomiku li lilu l-istess awtoritajiet 
kontraenti jew entitajiet kontraenti taw 
konċessjoni oħra soġġetta għall-obbligu 
stabbilit fil-paragrafu 1, fejn it-telf tal-
konċessjoni jkun de facto jfisser it-tmiem 
tan-negozju.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tipproteġi l-mikroimpriżi, li spiss jitmexxew mill-familji, li 
jipprovdu, pereżempju, servizzi turistiċi ħdejn il-baħar; li kieku jitilfu l-konċessjoni tagħhom, 
ma jibqgħux jeżistu.

Emenda 750
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli
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Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) fejn il-proprjetà pubblika taħt 
konċessjoni tkun ġiet assenjata għall-
għoti ta' servizzi turistiċi ħdejn il-baħar 
fuq l-inizjattiva u t-talba ta' operatur 
ekonomiku u jkun sar prerekwiżit għan-
negozju tal-operatur sal-punt li, kieku l-
operatur kellu jitlef il-konċessjoni, jitlef 
id-dritt ta' proprjetà tan-negozju. 

Or. it

Emenda 751
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Malli l-ewwel proġett jitqiegħed għall-
offerta l-ispiża totali estimata ta' xogħlijiet 
jew servizzi sussegwenti għandu jittieħed 
inkunsiderazzjoni mill-awtoritajiet 
kontraenti jew l-entitajiet kontraenti meta 
japplikaw id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 
5

imħassar

Or. en

Emenda 752
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Malli l-ewwel proġett jitqiegħed għall-
offerta l-ispiża totali estimata ta' xogħlijiet 

imħassar
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jew servizzi sussegwenti għandu jittieħed 
inkunsiderazzjoni mill-awtoritajiet 
kontraenti jew l-entitajiet kontraenti meta 
japplikaw id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 
5

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tħassir għal raġunijiet ta' konsistenza mad-Direttiva dwar l-akkwist pubbliku (Artikolu 30).

Emenda 753
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għall-finijiet tal-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu, l-offerta għandha titqies 
mhux adattata fejn:

imħassar

– tkun irregolari jew mhux aċċettabbli, u
– tkun kompletament irrilevanti għall-
konċessjoni, għax inkapaċi li tilħaq il-
ħtiġijiet tal-awtorità kontraenti jew l-
entità kontraenti kif speċifikat fid-
dokumenti tal-konċessjoni.
L-offerti għandhom ikunu kkunsidrati 
irregolari, meta ma jikkonformawx mad-
dokumneti tal-konċessjoni jew fejn il-
prezzijiet offruti jkunu protetti kontra l-
forzi kompetittivi normali.
L-offerti għandhom jitqiesu inaċċettabbli 
fi kwalunkwe mill-każijiet li ġejjin:
(a) meta jaslu tard;
(b) meta jkunu ġew sottomessi minn 
offerenti li ma jkollhomx il-kwalifiki 
neċessarji;
(c) meta l-prezz tagħhom jaqbeż il-baġit 
tal-awtorità kontraenti jew l-entità 
kontraenti kif determinat qabel it-tnedija 
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tal-proċedura tal-għoti ta' konċessjoni u 
dokumentat bil-miktub;
(d) jitqiesu li huma anormalment baxxi

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu fih wisq dettall u għalhekk iżid il-possibbiltà ta' żbalji fl-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni. L-obbligu li avviż ta' konċessjoni jinħareġ bl-użu tal-forma xierqa huwa 
biżżejjed.

Emenda 754
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu, l-offerta għandha titqies 
mhux adattata fejn:

Għall-finijiet tal-paragrafu 5(a), l-offerta 
għandha titqies mhux adattata fejn tkun 
kompletament irrelevanti għall-
konċessjoni, billi ma tkunx kapaċi 
tissodisfa l-ħtiġijiet ta' min jagħti 
konċessjoni kif speċifikat fid-dokumenti 
tal-konċessjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu ċċarati u limitati l-każijiet fejn min jagħti konċessjoni ma jkollux għalfejn 
jippubblika avviż ġdid ta' konċessjoni (prevsit fl-Artikolu 26(5a) / emenda 145 tar-
Rapporteur). Dan huwa possibbli biss fil-każ fejn l-offerti jkunu irrilevanti għall-konċessjoni. 
Għalhekk, m'hemmx bżonn li tiġi speċifikata f'aktar dettall in-natura irregolari jew 
inaċċettabbli tal-offerta.

Emenda 755
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – inċiż 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– tkun irregolari jew mhux aċċettabbli, u imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu ċċarati u limitati l-każijiet fejn min jagħti konċessjoni ma jkollux għalfejn 
jippubblika avviż ġdid ta' konċessjoni (prevsit fl-Artikolu 26(5a) / emenda 145 tar-
Rapporteur). Dan huwa possibbli biss fil-każ fejn l-offerti jkunu irrilevanti għall-konċessjoni. 
Għalhekk, m'hemmx bżonn li tiġi speċifikata f'aktar dettall in-natura irregolari jew 
inaċċettabbli tal-offerta. Ara l-emenda mressqa għall-Artikolu 26(6), subparagrafu 1.

Emenda 756
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– tkun kompletament irrilevanti għall-
konċessjoni, għax inkapaċi li tilħaq il-
ħtiġijiet tal-awtorità kontraenti jew l-
entità kontraenti kif speċifikat fid-
dokumenti tal-konċessjoni.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu ċċarati u limitati l-każijiet fejn min jagħti konċessjoni ma jkollux għalfejn 
jippubblika avviż ġdid ta' konċessjoni (prevsit fl-Artikolu 26(5a) / emenda 145 tar-
Rapporteur). Dan huwa possibbli biss fil-każ fejn l-offerti jkunu irrilevanti għall-konċessjoni. 
Għalhekk, m'hemmx bżonn li tiġi speċifikata f'aktar dettall in-natura irregolari jew 
inaċċettabbli tal-offerta. Ara l-emenda mressqa għall-Artikolu 26(6), subparagrafu 1.

Emenda 757
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-offerti għandhom ikunu kkunsidrati 
irregolari, meta ma jikkonformawx mad-
dokumneti tal-konċessjoni jew fejn il-
prezzijiet offruti jkunu protetti kontra l-
forzi kompetittivi normali.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu ċċarati u limitati l-każijiet fejn min jagħti konċessjoni ma jkollux għalfejn 
jippubblika avviż ġdid ta' konċessjoni (prevsit fl-Artikolu 26(5a) / emenda 145 tar-
Rapporteur). Dan huwa possibbli biss fil-każ fejn l-offerti jkunu irrilevanti għall-konċessjoni. 
Għalhekk, m'hemmx bżonn li tiġi speċifikata f'aktar dettall in-natura irregolari jew 
inaċċettabbli tal-offerta. Ara l-emenda mressqa għall-Artikolu 26(6), subparagrafu 1.

Emenda 758
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-offerti għandhom jitqiesu inaċċettabbli 
fi kwalunkwe mill-każijiet li ġejjin:

imħassar

(a) meta jaslu tard;
(b) meta jkunu ġew sottomessi minn 
offerenti li ma jkollhomx il-kwalifiki 
neċessarji;
(c) meta l-prezz tagħhom jaqbeż il-baġit 
tal-awtorità kontraenti jew l-entità 
kontraenti kif determinat qabel it-tnedija 
tal-proċedura tal-għoti ta' konċessjoni u 
dokumentat bil-miktub;
(d) jitqiesu li huma anormalment baxxi

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu ċċarati u limitati l-każijiet fejn min jagħti konċessjoni ma jkollux għalfejn 
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jippubblika avviż ġdid ta' konċessjoni (prevsit fl-Artikolu 26(5a) / emenda 145 tar-
Rapporteur). Dan huwa possibbli biss fil-każ fejn l-offerti jkunu irrilevanti għall-konċessjoni. 
Għalhekk, m'hemmx bżonn li tiġi speċifikata f'aktar dettall in-natura irregolari jew 
inaċċettabbli tal-offerta. Ara l-emenda mressqa għall-Artikolu 26(6), subparagrafu 1.

Emenda 759
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26a
Prinċipji ġenerali

1. Il-konċessjonijiet jingħataw abbażi tal-
kriterji stabbiliti minn min jagħti 
konċessjoni skont l-Artikolu 38a sakemm 
ikunu ssodisfati l-kundizzjonijiet 
kumulattivi li ġejjin:
(a) l-offerta tikkonforma mar-rekwiżiti, il-
kundizzjonijiet u l-kriterji stabbiliti fl-
avviż tal-konċessjoni jew fl-istedina biex 
tiġi ppreżentata offerta u fid-dokumenti 
tal-għoti tal-konċessjoni;
(b) l-offerta tkun ġejja minn offerent li
(i) mhux eskluż milli jipparteċipa fil-
proċedura tal-għoti skont il-paragrafi 5 
u 7 tal-Artikolu 36, u skont il-paragrafu 8 
tal-Artikolu 39, u
(ii) jissodisfa l-kriterji tal-għażla stipulati 
minn min jagħti konċessjoni skont il-
paragrafi 2 u 3 tal-Artikolu 36
(iii) jissodisfa t-termini u l-kundizzjonijiet 
applikabbli tal-impjieg, inklużi r-regoli u 
l-istandards ambjentali, tas-saħħa u s-
sikurezza, soċjali u tal-liġi tax-xogħol, 
definiti mil-leġiżlazzjoni u minn ftehimiet 
kollettivi nazzjonali u tal-Unjoni, li 
japplikaw meta jitwettqu xogħlijiet u 
servizzi u jingħataw provvisti.
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2. Matul il-proċedura tal-għoti ta' 
konċessjonijiet, min jagħti konċessjoni 
jittratta lill-operaturi ekonomiċi 
ugwalment u jaġixxi b'mod trasparenti u 
proporzjonat. B'mod partikolari, ma 
jipprovdix informazzjoni b'mod 
diskriminatorju li tista' tagħti lil xi 
kandidati jew offerenti vantaġġ fuq 
oħrajn. It-tfassil tal-proċedura tal-għoti 
ta' konċessjonijiet ma jsirx bl-għan li tiġi 
eskluża mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ 
din id-Direttiva jew sabiex titnaqqas il-
kompetizzjoni b’mod artifiċjali.
3. Min jagħti konċessjoni u l-operatur 
ekonomiku jirrispettaw l-obbligi rigward 
il-protezzjoni soċjali u tal-impjieg u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol li japplikaw fil-
post fejn titwettaq il-konċessjoni, kif 
stabbilit mill-ftehimiet kollettivi, il-
leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-Unjoni 
Ewropea, u d-dispożizzjonijiet 
internazzjonali dwar il-liġi tax-xogħol.
Min jagħti konċessjoni għandu l-libertà 
sħiħa li jispeċifika f'dokumenti tal-offerti 
l-kriterji soċjali u ambjentali li jmorru lil 
hinn minn dawn l-obbligi. Dan jinkludi l-
konformità mal-Konvenzjoni Nru 94 tal-
ILO, anke meta l-Konvenzjoni ma tkunx 
ġiet implimentata fil-liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 760
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-obbligu msemmi fil-paragrafu 1 
għandu japplika wkoll għal dawk il-
konċessjonijiet ta' servizzi li l-valur 
estimat tagħhom, kif ikkalkulat skont il-
metodu msemmi fl-Artikolu 6(5), hu 

imħassar
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ugwali jew ogħla minn EUR 2 500 000 bl-
unika eċċezzjoni tas-servizzi soċjali u 
servizzi speċifiċi oħra kif imsemmi fl-
Artikolu 17.

Or. en

Emenda 761
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Dawn l-avviżi għandhom jinkludu l-
informazzjoni stipulata fl-Anness V jew, 
fir-rigward ta' konċessjonijiet għal 
servizzi soċjali u servizzi speċifiċi oħra, l-
informazzjoni stabbilita fi VI u jiġu 
ppubblikati skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 28

imħassar

Or. en

Emenda 762
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28 imħassar
[...]

Or. en

Emenda 763
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Proposta għal direttiva
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 28 imħassar
[...]

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 764
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29 imħassar
Pubblikazzjoni fil-livell nazzjonali
1. L-avviżi msemmija fl-Artikoli 26 u 27 u 
l-informazzjoni li tinstab fihom ma 
għandhomx jiġu ppubblikati fil-livell 
nazzjonali qabel il-pubblikazzjoni skont l-
Artikolu 28.
2. L-avviżi ppubblikati fil-livell nazzjonali 
m’għandux ikun fihom tagħrif ieħor 
minbarra dak fl-avviżi mibgħuta lill-
Kummissjoni iżda għandhom jindikaw id-
data tal-bigħt tal-avviż lill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 765
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 29
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 29 imħassar
Pubblikazzjoni fil-livell nazzjonali
1. L-avviżi msemmija fl-Artikoli 26 u 27 u 
l-informazzjoni li tinstab fihom ma 
għandhomx jiġu ppubblikati fil-livell 
nazzjonali qabel il-pubblikazzjoni skont l-
Artikolu 28.
2. L-avviżi ppubblikati fil-livell nazzjonali 
m’għandux ikun fihom tagħrif ieħor 
minbarra dak fl-avviżi mibgħuta lill-
Kummissjoni iżda għandhom jindikaw id-
data tal-bigħt tal-avviż lill-Kummissjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 766
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 30 imħassar
Disponibbiltà elettronika tad-dokumenti 
tal-konċessjonijiet
1. L-awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
għandhom joffru aċċess sħiħ, dirett u 
mingħajr restrizzjonijiet u mingħajr ħlas 
b’mezzi elettroniċi għad-dokumenti tal-
konċessjoni mid-data tal-pubblikazzjoni 
tal-avviż skont l-Artikolu 28 jew mid-data 
li fiha tintbagħat l-istedina għas-
sottomissjoni tal-offerti. It-test tal-avviż 
jew ta’ dawn l-istediniet għandu 
jispeċifika l-indirizz tal-internet li fuqu 
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hija aċċessibbli din id-dokumentazzjoni.
2. Jekk din tintalab fil-ħin, l-awtoritajiet u 
l-entitajiet kontraenti jew id-dipartimenti 
kompetenti għandhom jipprovdu 
informazzjoni addizzjonali relatata mad-
dokumenti ta’ konċessjoni sa mhux aktar 
tard minn sitt ijiem qabel l-iskadenza 
stabbilita għall-wasla tal-offerti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 767
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 30a
Protezzjoni tal-whistleblowers

L-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti jkollhom fis-seħħ proċeduri 
interni ta' whistleblowing għall-persunal 
biex jiżguraw li:
(a) kull membru tal-persunal (inklużi 
ħaddiema temporanji u b'kuntratt, interni 
u konsulenti) li jagħmel żvelar in bona 
fede dwar kull tip ta' irregolarità jkun 
protett minn kwalunkwe u kull forma ta' 
ritaljazzjoni, fastidju jew azzjonijiet ta' 
ħsara;
(b) il-kunfidenzjalità tal-whistleblowers 
tinżamm sakemm ma tkunx espliċitament 
rifjutata minnhom;
(c) ikun hemm mekkaniżmi adegwati 
disponibbli għal żvelar li jsir, bħal 
helplines u formoli onlajn;
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(d) whistleblower li tkun saret ritaljazzjoni 
kontrih ikollu d-dritt għal smigħ xieraq 
quddiem forum imparzjali u jiġi 
kkumpensat b’mod sħiħ; dawk li 
jikkommettu ritaljazzjoni jkunu sanzjonati 
kif xieraq;
(e) każi ta' żvelar jiġu investigati sew u 
tittieħed azzjoni korrettiva (fejn xieraq), u 
l-whistleblowers ikollhom l-għażla li 
jipparteċipaw f'dawn il-proċeduri;
(f) il-maniġers jridu jagħtu prova li 
kwalunkwe azzjoni li tittieħed kontra 
whistleblower tkun motivata minn 
raġunijiet differenti minn dawk tal-iżvelar 
li jseħħ;
(g) żvelar mhux preċiż ta’ informazzjoni, 
jekk ikun sar b’intenzjonijiet tajbin, jiġi 
protett; żvelar li jintwera li jkun sar b'mod 
qarrieqi ma jiġix protett;
(h) l-amministrazzjoni u l-persunal 
għandhom ikunu mħarrġa sew fid-
drittijiet, il-politiki u l-proċeduri tal-
whistleblowing;
(i) il-politiki dwar il-whistleblowers 
għandhom ikunu mmonitorjati u evalwati 
b'mod regolari minn korpi indipendenti;
(j) whistleblowing estern lil uffiċjali eletti, 
lil NGOs, lill-midja u lil partijiet oħra 
xierqa huwa protett jekk ma jkunux 
jeżistu jew jiffunzjonaw kanali interni;

Or. en

Emenda 768
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 30a
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Il-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-
prevenzjoni ta' kunflitti ta' interess

L-Istati Membri jadottaw regoli kontra l-
frodi, in-nepotiżmu u l-korruzzjoni u li 
jevitaw il-kunflitti ta’ interess, bl-għan li 
jiżguraw it-trasparenza tal-proċedura tal-
għoti u t-trattament ugwali tal-kandidati u 
l-offerenti kollha.
Il-miżuri adottati jistabbilixxu u japplikaw 
sistemi komprensivi, azzjonabbli, 
indikaturi u ta’ monitoraġġ biex 
jipprevjenu, jidentifikaw, jeliminaw u 
jirrapportaw każijiet ta’ frodi, korruzzjoni, 
kunflitt ta’ interess u irregolaritajiet serji 
oħra fir-rigward tal-konċessjonijiet. 
Rigward il-kunflitti ta' interess, dawn 
jippermettu l-esklużjoni ta’ offerent jew 
kandidat mill-proċedura fil-każ biss fejn 
il-kunflitti ta’ interess ma jistgħux jiġu 
effettivament rimedjati b'mezzi oħra.

Or. en

Emenda 769
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 31 imħassar
[...]

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu huwa superfluwu. Il-prinċipji ġenerali ta' trattament ugwali u nondiskriminazzjoni, 
trasparenza u proporzjonalità diġà huma inklużi fl-Artikolu 7 tad-Direttiva.

Emenda 770
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 31 imħassar
[...]

Or. en

Emenda 771
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi kif definiti 
fil-punt 1 tal-Anness VIII għandhom jiġu 
stabbiliti fid-dokumenti tal-konċessjoni. 
Għandhom jiddefinixxu l-karatteristiċi 
meħtieġa tax-xogħlijiet, tas-servizzi jew 
tal-provvista.

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u/jew ir-
rekwiżiti funzjonali jiġu stabbiliti fid-
dokumenti tal-konċessjoni u jikkonformaw 
mal-prinċipju ta' aċċess ugwali tal-
operaturi ekonomiċi għall-proċedura tal-
għoti ta' konċessjonijiet u ma jkollhomx l-
effett li joħolqu ostakli mhux ġustifikati 
għall-ftuħ ta' konċessjonijiet għall-
kompetizzjoni.
B'mod partikolari, sakemm dan ma jkunx 
ġustifikat mis-suġġett tal-kuntratt, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u/jew ir-
rekwiżiti funzjonali ma jirreferux għall-
għamla jew is-sors speċifiċi, jew għal 
proċess partikolari, jew għal marki 
kummerċjali, privattivi, tipi jew 
produzzjoni speċifika bl-effett li jiġu 
favoriti jew eliminati ċerti impriżi jew 
ċerti prodotti. Din ir-referenza tiġi 
permessa, fuq bażi eċċezzjonali, fejn ma 
tkunx possibbli deskrizzjoni preċiża u 
intelliġibbli biżżejjed tas-suġġett tal-
kuntratt; din ir-referenza tkun 
akkumpanjata mill-kliem “jew 
ekwivalenti”.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta' proposta oriġinali sempliċement itenni d-dispożizzjonijiet dwar l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi fid-Direttiva ewlenija, li mhumiex kompletament adatti għall-
konċessjonijiet. Ir-Rapporteur jissuġġerixxi referenza eħfef għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
fl-Artikolu 38(b) ġdid, iżda x'aktarx li jkun aħjar jekk din tibqa' fl-Artikolu 32. Ma jkunx 
xieraq li jitneħħew ir-referenzi kollha għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, billi dan jista' 
jinkuraġġixxi approċċi protezzjonisti. Dan isaħħaħ il-proposta tar-Rapporteur stess.

Emenda 772
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-karatteristiċi jistgħu jirreferu 
wkoll għall–proċess speċifiku ta’ 
produzzjoni jew provvediment tax-
xogħlijiet, provvisti jew servizzi mitluba 
jew ta’ kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu 
tal-ħajja tiegħu kif imsemmi fil-punt 14 
tal-Artikolu 2

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir għandu jitqies flimkien mal-Emenda li tibdel it-test tal-Artikolu 32.

Emenda 773
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom 
jispeċifikaw ukoll jekk huwiex se jkun 
meħtieġ it-trasferiment tad-drittijiet tal-

imħassar
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proprjetà intellettwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir għandu jitqies flimkien mal-Emenda li tibdel it-test tal-Artikolu 32.

Emenda 774
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir għandu jitqies flimkien mal-Emenda li tibdel it-test tal-Artikolu 32.

Emenda 775
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1 – subparagrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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b’referenza għalih, sa fejn ikunu 
kkonċernati l-kriterji ta’ aċċessibilità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir għandu jitqies flimkien mal-Emenda li tibdel it-test tal-Artikolu 32.

Emenda 776
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom 
jiggarantixxu aċċess ugwali għall-
operaturi ekonomiċi għall-proċedura tal-
għoti ta' konċessjoni u ma għandhomx 
ikollhom l-effett li joħolqu xkiel mingħajr 
ġustifikazzjoni għall-ftuħ tal-għoti ta' 
konċessjonijiet għall-kompetizzjoni.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir għandu jitqies flimkien mal-Emenda li tibdel it-test tal-Artikolu 32.

Emenda 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mingħajr ħsara għar-regoli tekniċi 
nazzjonali mandatorji, sa fejn ikunu 
kompatibbli mal-liġi tal-Unjoni, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jiġu 
formulati b’wieħed minn dawn il-modi li 

imħassar
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ġejjin:
(a) f’termini tar-rekwiżiti ta’ twettiq jew 
funzjonali, inklużi l-karatteristiċi 
ambjentali, dejjem jekk il-parametri jkunu 
preċiżi biżżejjed sabiex jippermettu lill-
offerenti jiddeterminaw is-suġġett tal-
kuntratt u jippermettu lill-aworitajiet jew 
l-entitajiet kontraenti jagħtu l-kuntratt;
(b) permezz ta’ referenza għall-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi definiti fl-
Anness VIII u, fl-ordni ta’ preferenza, 
għall-istandards nazzjonali li jittrasponu 
l-istandards Ewropej, l-approvazzjonijiet 
tekniċi Ewropej, l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi komuni, l-istandards 
internazzjonali, sistemi ta’ referenzi 
tekniċi oħrajn stabbiliti mill-korpi tal-
istandardizzazzjoni Ewropej jew - fejn 
dawn ma jeżistux - l-istandards 
nazzjonali, l-approvazzjonijiet tekniċi 
nazzjonali jew l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
nazzjonali relatati mad-disinn, il-kalkolu 
u l-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet u l-użu tal-
provvisti; kull referenza għandha tkun 
akkumpanjata mill-kliem ‘jew 
ekwivalenti’;
(c) f’termini ta’ rekwiżiti ta’ rendiment 
jew ta’ funzjoni kif imsemmi fil-punt (a), 
b’referenza għall-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi msemmija fil-punt (b) bħala mezz 
ta’ suppożizzjoni ta’ konformità ma’ dawn 
ir-rekwiżiti ta’ rendiment jew ta’ funzjoni;
(d) permezz ta’ referenza għall-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi msemmija fil-
punt (b) għal ċerti karatteristiċi, u 
b’referenza għar-rekwiżiti ta’ rendiment 
jew ta’ funzjoni msemmija fil-punt (a) 
għal karatteristiċi oħrajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir għandu jitqies flimkien mal-Emenda li tibdel it-test tal-Artikolu 32.
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Emenda 778
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jitqiesu konsiderazzjonijiet soċjali li 
għandhom x'jaqsmu mal-ispejjeż soċjali 
esterni direttament marbuta maċ-ċiklu 
tal-ħajja, bħall-impatt tal-produzzjoni fuq 
l-ambjent tal-madwar u l-komunitajiet 
kontigwi; kundizzjonijiet soċjali u regoli 
tal-impjieg li jirregolaw is-saħħa u s-
sikurezza fuq il-post tax-xogħol, is-sigurtà 
soċjali u l-kundizzjonijiet tax-xogħol, kif 
stipulati fil-liġijiet, ir-regolamenti jew id-
dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali u tal-UE, deċiżjonijiet ta' 
arbitraġġ, ftehimiet kollettivi u kuntratti u 
dispożizzjonijiet internazzjonali tal-liġi 
tax-xogħol li japplikaw fil-post fejn 
jitwettqu x-xogħol u s-servizz jew 
jingħataw provvisti; dawn l-obbligi 
japplikaw f'sitwazzjonijiet transkonfinali, 
fejn ħaddiema minn Stat Membru wieħed 
jipprovdu servizzi fi Stat Membru ieħor.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Nappoġġja bis-sħiħ il-proposta tas-Sur Juvin li jitħassru d-dispożizzjonijiet dwar 
speċifikazzjonijiet tekniċi.  Jekk dik il-proposta ma tassigurax maġġoranza, din l-emenda 
tista' tkun alternattiva.

Emenda 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir għandu jitqies flimkien mal-Emenda li tibdel it-test tal-Artikolu 32.

Emenda 780
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn awtorità jew entità kontraenti tuża 
l-opzjoni li tirreferi għall-
ispeċifikazzjonijiet imsemmija fil-punt (b) 
tal-paragrafu 3, ma għandhiex tiċħad 
offerta minħabba r-raġuni li x-xogħlijiet, 
il-provvisti jew is-servizzi offruti ma 
jikkonformawx mal-ispeċifikazzjonijiet li 
hi rreferiet għalihom, ladarba l-offerent 
juri bi kwalunkwe mezz xieraq, inkluż il-
mezz ta’ prova msemmi fl-Artikolu 33, li 
s-soluzzjonijiet proposti fl-offerta tiegħu 
jissodisfaw b’mod ekwivalenti r-rekwiżiti 
definiti mill-ispeċifikazzjonijiet tekniċi.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-tħassir għandu jitqies flimkien mal-Emenda li tibdel it-test tal-Artikolu 32.

Emenda 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir għandu jitqies flimkien mal-Emenda li tibdel it-test tal-Artikolu 32.

Emenda 782
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 6 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-offerta tiegħu, l-offerent għandu juri 
bi kwalunkwe mezz xieraq, inkluż il-mezz 
ta’ prova msemmi fl-Artikolu 33, li l-
provvisti, is-servizz jew ix-xogħol 
konformi mal-istandard jilħqu r-rekwiżiti 
ta’ prestazzjoni jew funzjonali tal-awtorità 
jew l-entità kontraenti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir għandu jitqies flimkien mal-Emenda li tibdel it-test tal-Artikolu 32.

Emenda 783
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33 imħassar
Rapporti tat-test, ċeritfikazzjoni u mezzi 
oħra ta’ prova
1. L-awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti 
jistgħu jeħtieġu li l-operaturi ekonomiċi 
jipprovdu rapport ta' test minn korp 
rikonoxxut jew ċertifikat maħruġ minn 
korp bħal dan bħala mezz ta’ prova ta’ 
konformità mal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi.
Fejn l-awtoritajiet kontraenti jeħtieġu li 
jiġu ppreżentati bi ċertifikati mħejji minn 
korpi rikonoxxuti li jikkonfermaw il-
konformità ma’ speċifikazzjoni teknika 
partikolari, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jaċċettaw ukoll ċertifikati 
minn korpi ekwivalenti rikonoxxuti oħra.
2. L-awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti 
għandhom jaċċettaw ukoll mezzi xierqa 
oħra ta’ prova bħal dossier tekniku tal-
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manifattur fejn l-operatur ekonomiku 
konċernat ma jkollux aċċess għal dawn 
iċ-ċertifikati jew għar-rapporti ta' test 
imsemmija fil-paragrafu 1, jew ma jkollux 
il-possibilità li jiksibhom fi ħdan il-limiti 
ta’ żmien relevanti.
3. Korpi rikonoxxuti, fis-sens ta’ dan l-
Artikolu, huma laboratorji ta’ ttestjar u 
kalibrazzjoni u kwalunkwe korp ta’ 
ċeritifikazzjoni u spezzjoni akkreditat 
skont ir-Regolament (KE) Nru 765/2008 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.
4. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni ta’ Stati Membri oħra, 
fuq talba tagħhom, kull informazzjoni 
relatata mal-provi u d-dokumenti 
pprovduti sabiex tintwera l-konformità 
mar-rekwiżiti tekniċi msemmija fl-Artikoli 
32 u f’dan l-Artikolu. L-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru ta' 
stabbiliment għandhom jipprovdu din l-
informazzjoni skont id-dispożizzjonijiet 
dwar il-governanza kif imsemmi fl-
Artikolu 88 ta' (id-Direttiva li 
tissostitwixxi d-Direttiva 2004/18/KE).

Or. en

Emenda 784
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 34 imħassar
Prinċipji ġenerali
Il-konċessjonijiet għandhom jingħataw 
fuq il-bażi tal-kriterji stabbiliti mill-
awtorità kontraenti jew mill-entità 
kontraenti skont l-Artikolu 39 sakemm 
ikunu ssodisfati l-kundizzjonijiet 
kumulattivi li ġejjin:
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(a) l-offerta tikkonforma mar-rekwiżiti, il-
kundizzjonijiet u l-kriterji stabbiliti fl-
avviż tal-konċessjoni jew fl-istedina biex 
jiġi konfermat l-interss u fid-dokumenti 
għall-għoti tal-konċessjoni;
(b) l-offerti tkun ġejja minn offerent li
(i) mhux eskluż milli jipparteċipa fil-
proċedura tal-għoti skont il-paragrafi 4 sa 
8 tal-Artikolu 36 u
(ii) jissodisfa l-kriterji tal-għażla stipulati 
mill-awtorità kontraenti jew mill-entità 
kontraenti skont il-paragrafi 1 sa 3 tal-
Artikolu 36.

Or. en

Emenda 785
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 1 – punt b – punt iia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iia) jissodisfa t-termini u l-kundizzjonijiet 
applikabbli tal-impjieg, inklużi r-regoli u 
l-istandards ambjentali, tas-saħħa u s-
sikurezza, soċjali u tal-liġi tax-xogħol, 
definiti mil-leġiżlazzjoni u minn ftehimiet 
kollettivi nazzjonali u tal-Unjoni, li 
japplikaw meta jitwettqu xogħlijiet u 
servizzi u jingħataw provvisti.

Or. en

Emenda 786
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 35
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35 imħassar
[...]

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu fih wisq dettall u għalhekk iżid il-probabbiltà ta' żbalji fl-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni. Regoli bażiċi dwar it-trattament ugwali u n-nondiskriminazzjoni, it-trasparenza 
u l-proporzjonalità huma biżżejjed u diġà huma inklużi fl-Artikolu 7 tad-Direttiva.

Emenda 787
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn l-għoti tal-konċessjoni jinvolvi 
negozjati, l-awtoritajiet kontraenti jew l-
entitajiet kontraenti għandhom 
jikkonformaw mar-regoli li ġejjin:

imħassar

(a) fejn in-negozjati jseħħu wara s-
sottomissjoni tal-offerti, huma għandhom 
jinnegozjaw mal-offerenti l-offerti 
sottomessi minnhom sabiex jadattawhom 
għall-kriterji u r-rekwiżiti indikati skont 
il-paragrafu 1.
(b) m'għandhomx jiżvelaw ma’ 
parteċipanti oħra soluzzjonijiet proposti 
jew informazzjoni kunfidenzjali oħra 
komunikata minn kandidat li jkun qed 
jipparteċipa fin-negozjati mingħajr il-qbil 
ta’ dak il-kandidat. Qbil bħal dan ma 
għandux jieħu l-forma ta’ rinunzja 
ġenerali iżda għandu jsir b’referenza 
għall-komunikazzjoni partikolari ta’ 
soluzzjonijiet jew informazzjoni 
kunfidenzjali oħra speċifika.
(c) jistgħu jwettqu negozjati f’fażijiet 
suċċessivi sabiex jitnaqqas l-għadd ta’ 
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offerti li jridu jiġu nnegozjati billi 
japplikaw il-kriterji tal-għoti mniżżla fl-
avviż tal-kuntratt, fl-istedina għas-
sottomissjoni tal-offerti jew fid-dokumenti 
tal-konċessjoni. Fl-avviż tal-kuntratt, fl-
istedina għas-sottomissjoni tal-offerti jew 
fid-dokumenti tal-konċessjoni, l-awtorità 
kontraenti għandha tindika kinetx ser 
tuża din l-opzjoni.
(d) għandhom jivvalutaw l-offerti kif 
innegozjati fuq il-bażi tal-kriterji tal-għoti 
indikati fil-bidu;
(e) għandhom jistabbilixxu rekord bil-
miktub tad-deliberazzjonijiet formali u 
kwalunkwe pass u avveniment rilevanti 
ieħor għall-proċedura tal-għoti tal-
konċessjoni. B’mod partikolari, hija 
għandha tiżgura, permezz tal-mezzi xierqa 
kollha, it-traċċabilità tan-negozjati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri kollha għandu jkollhom l-istess status.

Emenda 788
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fuq talba mill-parti konċernata, malajr 
kemm jista’ jkun, u f’kull każ fi żmien 15-
il jum mir-riċevuta ta’ talba bil-miktub, l-
awtorità kontraenti għandha tinforma:

imħassar

(a) lil kull kandidat ma ntgħażilx bir-
raġunijiet għaċ-ċaħda tal-applikazzjoni 
tiegħu,
(b) lil kull offerent li ma ntgħażilx bir-
raġunijiet għaċ-ċaħda tal-offerta tiegħu, 
inklużi, għall-każijiet imsemmija fl-
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Artikolu 32(5) u (6), ir-raġunijiet għad-
deċiżjoni tagħha ta’ nuqqas ta’ 
ekwivalenza jew għad-deċiżjoni tagħha li 
x-xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi ma 
jissodisfawx ir-rekwiżiti ta’ prestazzjoni 
jew funzjonali,
(c) lil kull offerent li għamel offerta 
ammissibbli bil-karatteritsiċi u l-vantaġġi 
relattivi tal-offerta magħżula, kif ukoll 
isem l-offerenti magħżul jew il-partijiet 
għall-ftehim ta' qafas,
(d) lil kull offerent li għamel offerta 
ammissibbli bit-twettiq u l-progress tan-
negozjati u d-djalogu mal-offerenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tissimplifika r-regoli dwar l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni. Barra minn hekk, id-deċiżjoni dwar l-għoti ta' konċessjoni xorta waħda tiġi 
ppubblikata, u għalhekk m'hemmx bżonn rekwiżit addizzjonali biex l-offerenti jiġu infurmati.

Emenda 789
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Madankollu, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jiddeċiedu li jżommu ċerta 
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 6, 
rigward il-kuntratt meta l-ħruġ ta' din l-
informazzjoni timpedixxi l-infurzar tal-
liġi, imur kontra l-interess pubbliku, 
jippreġudika l-interessi kummerċjali 
leġittimi ta’ operaturi ekonomiċi, sew jekk 
privati jew pubbliċi, jew tista' 
tippreġudika l-kompetizzjoni ġusta 
bejniethom.

imħassar

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.

Emenda 790
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Selezzjoni u valutazzjoni kwalitattiva tal-
kandidati

Selezzjoni u valutazzjoni kwalitattiva tal-
kandidati u tal-offerenti u raġunijiet 
għall-esklużjoni

Or. en

Emenda 791
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Selezzjoni u valutazzjoni kwalitattiva tal-
kandidati

Selezzjoni u valutazzjoni kwalitattiva tal-
kandidati u tal-offerenti u raġunijiet 
għall-esklużjoni

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-Emenda 169 tar-Rapporteur.

Emenda 792
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu -1 (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Min jagħti konċessjoni jipprovdi:
(a) fl-avviż tal-konċessjoni, deskrizzjoni 
tal-konċessjoni u tal-kundizzjonijiet tal-
parteċipazzjoni;
(b) fl-avviż tal-konċessjoni, fl-istedina 
biex issir offerta jew fid-dokumenti tal-
konċesjsoni, deskrizzjoni tal-kriterji tal-
għoti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-Emenda 169 tar-Rapporteur. Id-deskrizzjoni tal-konċessjoni u tal-kundizzjonijiet 
tal-parteċipazzjoni jridu jidhru fl-avviż tal-konċessjoni, billi dan huwa obbligatorju biex tkun 
żgurata l-konformità mal-prinċipji tat-trasparenza, in-nondiskriminazzjoni u t-trattament 
ugwali tal-kandidati u l-offerenti.

Emenda 793
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jispeċifikaw, fl-avviż tal-konċessjoni l-
kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni 
relatati ma’:

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jivverifikaw il-kundizzjonijiet għall-
parteċipazzjoni fir-rigward tal-abbiltà 
professjonali u teknika, il-qagħda 
finanzjarja tal-kandidati jew l-offerenti u 
r-referenza jew ir-referenzi li għandhom 
jitressqu bħala evidenza skont ir-rekwiżiti 
speċifikati fl-avviż tal-konċessjoni. Dawk 
il-kundizzjonijiet ikunu marbuta mas-
suġġett tal-kuntratt, ma jkunux 
diskriminatorji u jistgħu jkunu 
akkumpanjati b'rekwiżiti minimi kull 
meta jkun meħtieġ.

Or. en
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Emenda 794
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jispeċifikaw, fl-avviż tal-konċessjoni l-
kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni 
relatati ma’:

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jispeċifikaw, fl-avviż tal-konċessjoni l-
kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni 
b'mod partikolari relatati ma’:

Or. de

Emenda 795
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-adattabilità għat-twettiq tal-attività 
professjonali;

imħassar

Or. en

Emenda 796
Heide Rühle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-pożizzjoni ekonomika u finanzjarja; imħassar

Or. en
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Emenda 797
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kapaċità teknika u professjonali. imħassar

Or. en

Emenda 798
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jillimitaw kwalunkwe kundizzjoni għal 
parteċipazzjoni għal dawk li huma xierqa 
biex jiżguraw li kandidat jew offerent 
għandu l-kapaċitajiet legali u finanzjarji 
u l-abilitajiet kummerċjali u tekniċi li 
jwettaq il-konċessjoni li għandha 
tingħata. Ir-rekwiżiti kollha għandhom 
ikunu relatati u strettament proporzjonati 
mas-suġġett tal-kuntratt, billi jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li tiġi żgurata 
kompetizzjoni ġenwina.

imħassar

Or. en

Emenda 799
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
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jillimitaw kwalunkwe kundizzjoni għal 
parteċipazzjoni għal dawk li huma xierqa 
biex jiżguraw li kandidat jew offerent 
għandu l-kapaċitajiet legali u finanzjarji u 
l-abilitajiet kummerċjali u tekniċi li jwettaq 
il-konċessjoni li għandha tingħata. Ir-
rekwiżiti kollha għandhom ikunu relatati u 
strettament proporzjonati mas-suġġett tal-
kuntratt, billi jieħdu f’kunsiderazzjoni l-
ħtieġa li tiġi żgurata kompetizzjoni 
ġenwina.

jillimitaw kwalunkwe kundizzjoni għal 
parteċipazzjoni għal dawk li huma xierqa 
biex jiżguraw li kandidat jew offerent 
għandu l-kapaċitajiet legali u finanzjarji u 
l-abilitajiet kummerċjali u tekniċi li jwettaq 
il-konċessjoni li għandha tingħata. Ir-
rekwiżiti kollha għandhom ikunu relatati u 
proporzjonati mas-suġġett tal-kuntratt u 
jqisu l-ħtieġa li tiġi żgurata kompetizzjoni 
ġenwina.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kelma "strettament" hija superfluwa hawnhekk, billi f'dan il-kuntest it-terminu 
"proporzjonat" ma jistax jiġi kkwalifikat b'mod sinifikanti.

Emenda 800
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom
jillimitaw kwalunkwe kundizzjoni għal 
parteċipazzjoni għal dawk li huma xierqa 
biex jiżguraw li kandidat jew offerent 
għandu l-kapaċitajiet legali u finanzjarji u 
l-abilitajiet kummerċjali u tekniċi li jwettaq 
il-konċessjoni li għandha tingħata. Ir-
rekwiżiti kollha għandhom ikunu relatati 
u strettament proporzjonati mas-suġġett 
tal-kuntratt, billi jieħdu f’kunsiderazzjoni 
l-ħtieġa li tiġi żgurata kompetizzjoni 
ġenwina.

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jillimitaw kwalunkwe kundizzjoni għal 
parteċipazzjoni għal dawk li huma xierqa 
biex jiżguraw li kandidat jew offerent 
għandu l-kapaċitajiet legali u finanzjarji u 
l-abilitajiet kummerċjali u tekniċi li jwettaq 
il-konċessjoni li għandha tingħata.

Or. de

Emenda 801
Heide Rühle



PE497.783v03-00 40/152 AM\916835MT.doc

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
għandhom jindikaw ukoll fl-avviż tal-
konċessjoni r-referenza jew referenzi li 
għandhom jiġu ppreżentati bħala prova 
tal-kapaċitajiet tal-operatur ekonomiku. 
Ir-rekwiżiti fir-rigward ta’ dawk ir-
referenzi għandhom ikunu 
nondiskriminatorji u proporzjonati għas-
suġġett tal-konċessjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 802
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
għandhom jindikaw ukoll fl-avviż tal-
konċessjoni r-referenza jew referenzi li 
għandhom jiġu ppreżentati bħala prova tal-
kapaċitajiet tal-operatur ekonomiku. Ir-
rekwiżiti fir-rigward ta’ dawk ir-referenzi 
għandhom ikunu nondiskriminatorji u 
proporzjonati għas-suġġett tal-
konċessjoni.

L-awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
għandhom jindikaw ukoll fl-avviż tal-
konċessjoni r-referenza jew referenzi li 
għandhom jiġu ppreżentati bħala prova tal-
kapaċitajiet tal-operatur ekonomiku. Ir-
rekwiżiti fir-rigward ta’ dawk ir-referenzi 
għandhom ikunu nondiskriminatorji. 

Or. de

Emenda 803
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Min jagħti konċessjoni jinkludi fl-
avviż tal-konċessjoni, fl-istedina biex isiru 
offerti jew fid-dokumenti tal-konċessjoni, 
deskrizzjoni tal-konċessjoni, tal-
kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni u tal-
kriterji tal-għoti.
Min jagħti konċessjoni jivverifika l-
kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni 
realatati ma':
(a) l-adattabilità għat-twettiq tal-attività 
professjonali;
(b) il-qagħda ekonomika u finanzjarja;
(c) l-abilità teknika u professjonali;
(d) ir-regoli u l-istandards ambjentali, tas-
saħħa u s-sikurezza, soċjali u tal-liġi tax-
xogħol, definiti mil-leġiżlazzjoni u minn 
ftehimiet kollettivi nazzjonali u tal-
Unjoni, li japplikaw meta jitwettqu 
xogħlijiet u servizzi u jingħataw provvisti.
L-abilità teknika u professjonali u l-
qagħda finanzjarja tal-kandidati jew tal-
offerenti u r-referenza jew ir-referenzi li 
għandhom jitressqu bħala evidenza skont 
ir-rekwiżiti speċifikati fl-avviż tal-
konċessjoni. Dawk il-kundizzjonijiet 
ikunu kemm realatati kif ukoll 
proporzjonati mas-suġġett tal-kuntratt, 
ma jkunux diskriminatorji u jistgħu jkunu 
akkumpanjati b'rekwiżiti minimi, kull 
meta jkun meħtieġ.

Or. en

Emenda 804
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-kriterji msemmija fil-
paragrafu 1, operatur ekonomiku jista', 
fejn xieraq u għal xi konċessjoni 
partikolari, jiddependi fuq il-kapaċitajiet 
ta’ entitajiet oħra, irrispettivament minn 
natura legali tar-rabtiet tiegħu magħhom. 
Huwa għandu, f’dan il-każ, jagħti prova 
lill-awtorità jew l-entità kontraenti li se 
jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu, matul il-
perjodu tal-konċessjoni, ir-riżorsi 
neċessarji, per eżempju, billi jipproduċi 
impenn minn dawk l-entitajiet għal dak l-
effett. Fir-rigward tal-qagħda ekonomika 
u finanzjarja, l-awtoritajiet u l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jeħtieġu li l-operatur 
ekonomiku u dawk l-entitajiet ikunu 
responsabbli flimkien għall-eżekuzzjoni 
tal-kuntratt.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-relazzjonijiet bejn il-konċessjonarju u s-sottokuntratturi għandhom ikunu rregolati mil-liġi 
ċivili tal-Istat Membru konċernat, mhux mil-liġi tal-UE.

Emenda 805
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-kriterji msemmija fil-
paragrafu 1, operatur ekonomiku jista', 
fejn xieraq u għal xi konċessjoni 
partikolari, jiddependi fuq il-kapaċitajiet 
ta’ entitajiet oħra, irrispettivament minn 
natura legali tar-rabtiet tiegħu magħhom. 
Huwa għandu, f’dan il-każ, jagħti prova 
lill-awtorità jew l-entità kontraenti li se 
jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu, matul il-

imħassar
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perjodu tal-konċessjoni, ir-riżorsi 
neċessarji, per eżempju, billi jipproduċi 
impenn minn dawk l-entitajiet għal dak l-
effett. Fir-rigward tal-qagħda ekonomika 
u finanzjarja, l-awtoritajiet u l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jeħtieġu li l-operatur 
ekonomiku u dawk l-entitajiet ikunu 
responsabbli flimkien għall-eżekuzzjoni 
tal-kuntratt.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tissimplifika r-regoli dwar l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni. Barra minn hekk, dispożizzjonijiet dwar ir-responsabbiltà għandhom jiġu 
inkorporati fil-liġi ċivili, mhux fil-liġi tal-akkwist.

Emenda 806
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-kriterji msemmija fil-
paragrafu 1, operatur ekonomiku jista', fejn 
xieraq u għal xi konċessjoni partikolari, 
jiddependi fuq il-kapaċitajiet ta’ entitajiet 
oħra, irrispettivament minn natura legali 
tar-rabtiet tiegħu magħhom. Huwa għandu, 
f’dan il-każ, jagħti prova lill-awtorità jew l-
entità kontraenti li se jkollu għad-
dispożizzjoni tiegħu, matul il-perjodu tal-
konċessjoni, ir-riżorsi neċessarji, per 
eżempju, billi jipproduċi impenn minn 
dawk l-entitajiet għal dak l-effett. Fir-
rigward tal-qagħda ekonomika u 
finanzjarja, l-awtoritajiet u l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jeħtieġu li l-operatur 
ekonomiku u dawk l-entitajiet ikunu 
responsabbli flimkien għall-eżekuzzjoni 
tal-kuntratt.

2. Biex jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet 
għall-parteċipazzjoni stipulati fil-
paragrafu 1, operatur ekonomiku jista', fejn 
xieraq u għal xi konċessjoni partikolari, 
jiddependi fuq il-kapaċitajiet ta’ entitajiet 
oħra, irrispettivament minn natura legali 
tar-rabtiet tiegħu magħhom. Huwa għandu, 
f’dan il-każ, jagħti prova lill-awtorità jew l-
entità kontraenti li se jkollu għad-
dispożizzjoni tiegħu, matul il-perjodu tal-
konċessjoni, ir-riżorsi neċessarji, per 
eżempju, billi jipproduċi impenn minn 
dawk l-entitajiet għal dak l-effett. Fir-
rigward tal-qagħda ekonomika u 
finanzjarja, l-awtoritajiet u l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jeħtieġu li l-operatur 
ekonomiku u dawk l-entitajiet ikunu 
responsabbli flimkien għall-eżekuzzjoni 
tal-kuntratt.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tar-Rapporteur hija ferm aħjar.

Emenda 807
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-kriterji msemmija fil-
paragrafu 1, operatur ekonomiku jista', 
fejn xieraq u għal xi konċessjoni 
partikolari, jiddependi fuq il-kapaċitajiet 
ta’ entitajiet oħra, irrispettivament minn 
natura legali tar-rabtiet tiegħu magħhom. 
Huwa għandu, f’dan il-każ, jagħti prova 
lill-awtorità jew l-entità kontraenti li se 
jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu, matul il-
perjodu tal-konċessjoni, ir-riżorsi 
neċessarji, per eżempju, billi jipproduċi 
impenn minn dawk l-entitajiet għal dak l-
effett. Fir-rigward tal-qagħda ekonomika u 
finanzjarja, l-awtoritajiet u l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jeħtieġu li l-operatur 
ekonomiku u dawk l-entitajiet ikunu
responsabbli flimkien għall-eżekuzzjoni 
tal-kuntratt.

2. Jekk jintuża s-sottokuntrattar, l-
operatur ekonomiku għandu jagħti prova 
lill-awtorità jew l-entità kontraenti li se 
jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu, matul il-
perjodu tal-konċessjoni, ir-riżorsi 
neċessarji, billi jipproduċi impenn minn 
dawk l-entitajiet għal dak l-effett. Ir-
rekwiżiti legali stipulati fil-paragrafi 5 
sa 7 ta' dan l-Artikolu jridu jiġu ssodisfati 
wkoll mis-sottokuntratturi. L-operatur 
ekonomiku jiċċertifika li mhumiex koperti 
b'xi wieħed mill-kriterji ta' esklużjoni. Fir-
rigward tal-qagħda ekonomika u 
finanzjarja, l-operatur ekonomiku jkun
responsabbli għas-sottokuntratturi kollha 
tiegħu, irrispettivament mir-relazzjoni 
legali bejnu u l-impriżi kkonċernati.

Or. de

Emenda 808
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Taħt l-istess kundizzjonijiet, grupp ta’ 
atturi ekonomiċi kif imsemmi fl-

imħassar
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Artikolu 22 jista’ jafda fuq il-kapaċitajiet 
ta’ parteċipanti fil-grupp jew ta’ entitajiet 
oħra.

Or. en

Emenda 809
Philippe Juvin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Min jagħti konċessjoni jista' jillimita 
l-għadd ta' kandidati jew offerenti għal 
livell xieraq, bil-kundizzjoni li dan isir 
b'mod trasparenti u abbażi ta' kriterji 
oġġettivi. L-għadd ta' kandidati jew 
offerenti mistiedna jrid ikun biżżejjed biex 
tkun żgurata kompetizzjoni ġenwina.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-Emenda 173 tar-Rapporteur bl-għan li tiġi żgurata kompetizzjoni ġenwina.

Emenda 810
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. B'konformità mal-Artikolu 38(a), min 
jagħti konċessjoni jista' jkollu negozjati 
mal-kandidati u l-offerenti. Għandu 
jipprevedi dokumentazzjoni xierqa tal-
istadji ewlenin tal-proċedura bil-mezzi li 
jqis li jkunu xierqa, sakemm ikun hemm 
konformità mal-Artikolu 24(1) ta' din id-
Direttiva.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

B'kumpens għall-għoti ta' aktar flessibbiltà lill-awtoritajiet kontraenti, irid ikun hemm rispett 
għall-prinċipju tat-trasparenza. L-għan ta' min jagħti konċessjoni li jiddokumenta l-istadji 
ewlenin fil-proċedura huwa li jiġi evitat it-teħid arbitrarju tad-deċiżjonijiet. 

Emenda 811
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw ir-
regoli li jiġġieldu n-nepotiżmu, il-
korruzzjoni u li jevitaw il-konflitti ta’ 
interess, immirati li jiżguraw it-
trasparenza tal-proċedura tal-għoti u t-
trattament ugwali tal-offerenti kollha.

imħassar

Or. en

Emenda 812
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward il-konflitti ta' interess il-
miżuri adottati għandhomx imorru lil 
hinn minn dak li huwa strettament 
meħtieġ sabiex jipprevjenu jew jeliminaw 
l-konflitt identifikat. Partikolarment, 
għandhom jippermettu l-esklużjoni ta’ 
offerent jew kandidat mill-proċedura fil-
każ biss fejn il-konflitt ta’ interessi ma 
jistax tiġi effettivament rimedjat b'mezzi 
oħra.

imħassar
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Or. en

Emenda 813
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull kandidat jew offerent li kien soġġett 
għal kundanna b’sentenza finali għal 
waħda mir-raġunijiet elenkati hawn taħt 
għandu jiġi eskluż milli jieħu sehem 
f’konċessjoni:

imħassar

(a) parteċipazzjoni f’organizzazzjoni 
kriminali, kif definita fl-Artikolu 2(1) tad-
Deċiżijoni Kwadru tal-Kunsill 
2008/841/JHA;
(b) korruzzjoni, kif definita fl-Artikolu 3 
tal- Konvenzjoni dwar il-ġlieda kontra l-
korruzzjoni li tinvolvi uffiċjali tal-
Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali ta' l-
Istati Membri ta l-Unjoni Ewropea u l-
Artikolu 2 tad-Deċiżjoni kwadru tal-
Kunsill 2003/568/JHAkif ukoll korruzjoni 
kif definita fil-liġi nazzjonali tal-awtorità 
kontraenti jew l-attur ekonomiku;
(c) frodi fis-sens tal-Artikolu 1 tal-
Konvenzjoni dwar il-protezzjoni ta' l-
interessi finanzjarji tal-Komunitajiet 
Ewropej;
(d) reat terroristiku jew reat marbut ma’ 
attivitajiet terroristiċi, kif definit fl-
Artikoli 1 u 3 tad-Deċiżjoni 
Kwadru 2002/475/JHA rispettivament, 
jew l-inċitazzjoni, l-għajnuna jew tixwix 
jew tentattiv biex jitwettaq reat, kif 
imsemmi fl-Artikolu 4 ta’ dik id-Deċiżjoni 
ta’ Qafas;
(e) ħasil ta’ flus, kif definit fl-Artikolu 1 
tad-Direttiva tal-Kunsill 91/308/KEE.

Or. en
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Emenda 814
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull kandidat jew offerent li kien soġġett 
għal kundanna b’sentenza finali għal 
waħda mir-raġunijiet elenkati hawn taħt
għandu jiġi eskluż milli jieħu sehem 
f’konċessjoni:

Kull kandidat jew offerent li kien soġġett 
għal kundanna b’sentenza finali għal 
waħda mir-raġunijiet elenkati fl-
Artikolu 55(1) tad-Direttiva dwar l-
akkwist pubbliku [li qabel kienet id-
Direttiva 2004/18/KE tal-
31 ta' Marzu 2004], applikat mutatis 
mutandis, għandu jiġi eskluż milli jieħu
sehem f’konċessjoni:

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li jiġu ssimplifikati r-regoli dwra l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni u li tiġi stabbilita konsistenza mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-akkwist 
pubbliku.

Emenda 815
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) parteċipazzjoni f’organizzazzjoni 
kriminali, kif definita fl-Artikolu 2(1) tad-
Deċiżijoni Qafas tal-Kunsill 
2008/841/JHA;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li jiġu ssimplifikati r-regoli dwra l-għoti ta' kuntratti ta' 
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konċessjoni u li tiġi stabbilita konsistenza mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-akkwist 
pubbliku.

Emenda 816
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) korruzzjoni, kif definita fl-Artikolu 3 
tal- Konvenzjoni dwar il-ġlieda kontra l-
korruzzjoni li tinvolvi uffiċjali tal-
Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali ta' l-
Istati Membri ta l-Unjoni Ewropea u l-
Artikolu 2 tad-Deċiżjoni kwadru tal-
Kunsill 2003/568/JHAkif ukoll korruzjoni 
kif definita fil-liġi nazzjonali tal-awtorità 
kontraenti jew l-attur ekonomiku;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li jiġu ssimplifikati r-regoli dwra l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni u li tiġi stabbilita konsistenza mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-akkwist 
pubbliku.

Emenda 817
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) frodi fis-sens tal-Artikolu 1 tal-
Konvenzjoni dwar il-protezzjoni ta' l-
interessi finanzjarji tal-Komunitajiet 
Ewropej;

imħassar

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li jiġu ssimplifikati r-regoli dwra l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni u li tiġi stabbilita konsistenza mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-akkwist 
pubbliku.

Emenda 818
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) frodi fis-sens tal-Artikolu 1 tal-
Konvenzjoni dwar il-protezzjoni ta' l-
interessi finanzjarji tal-Komunitajiet 
Ewropej;

(c) frodi fis-sens tal-Artikolu 1 tal-
Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-
interessi finanzjarji tal-Komunitajiet 
Ewropej u frodi fit-tifsira tal-liġi 
nazzjonali;

Or. de

Emenda 819
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) reati terroristiċi jew reati marbuta ma’ 
attivitajiet terroristiċi, kif definiti fl-
Artikoli 1 u 3 tad-Deċiżjoni Qafas 
2002/475/JHA rispettivament, jew 
inċitazzjoni, għajnuna jew tixwix jew 
tentattivi għal twettiq ta’ reat, kif spjegat 
fl-Artikolu 4 ta’ dik id-Deċiżjoni Qafas;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li jiġu ssimplifikati r-regoli dwra l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni u li tiġi stabbilita konsistenza mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-akkwist 



AM\916835MT.doc 51/152 PE497.783v03-00

MT

pubbliku.

Emenda 820
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ħasil ta’ flus, kif definit fl-Artikolu 1 
tad-Direttiva tal-Kunsill 91/308/KEE.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li jiġu ssimplifikati r-regoli dwra l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni u li tiġi stabbilita konsistenza mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-akkwist 
pubbliku.

Emenda 821
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) parteċipazzjoni fl-esplojtazzjoni tat-
traffikar tal-bnedmin u t-tħaddim tat-tfal 
koperti mid-Direttiva 2011/36/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta’ April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-
protezzjoni tal-vittmi tiegħu.

Or. en

Emenda 822
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 823
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li jiġu ssimplifikati r-regoli dwra l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni u li tiġi stabbilita konsistenza mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-akkwist 
pubbliku.

Emenda 824
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kwalunkwe operatur ekonomiku 
għandu jiġi eskluż milli jieħu sehem 
f’konċessjoni fejn l-awtorità jew l-entità 
kontraenti tkun taf b’deċiżjoni li jkollha s-
saħħa res judicata li tistabbilixxi li dan 
ma jkunx issodisfa l-obbligi relatati mal-
ħlas ta’ taxxi jew tal-kontribuzzjonijiet 
tas-sigurtà soċjali skont id-
dispożizzjonijiet legali tal-pajjiż li fih 
huwa stabbilit jew skont dawk tal-Istat 
Membru tal-awtorità jew l-entità 
kontraenti.

imħassar

Or. en

Emenda 825
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kwalunkwe operatur ekonomiku għandu 
jiġi eskluż milli jieħu sehem f’konċessjoni 
fejn l-awtorità jew l-entità kontraenti tkun 
taf b’deċiżjoni li jkollha s-saħħa res 
judicata li tistabbilixxi li dan ma jkunx 
issodisfa l-obbligi relatati mal-ħlas ta’ 
taxxi jew tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà 
soċjali skont id-dispożizzjonijiet legali tal-
pajjiż li fih huwa stabbilit jew skont dawk 
tal-Istat Membru tal-awtorità jew l-entità 
kontraenti.

6. Kwalunkwe operatur ekonomiku għandu 
jiġi eskluż milli jieħu sehem f’konċessjoni 
abbażi tal-applikazzjoni mutatis mutandis 
tal-Artikolu 55(2) tad-Direttiva dwar l-
akkwist pubbliku [li kienet id-
Direttiva 2004/18/KE tal-
31 ta' Marzu 2004].

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li jiġu ssimplifikati r-regoli dwra l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni u li tiġi stabbilita konsistenza mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-akkwist 
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pubbliku.

Emenda 826
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kwalunkwe operatur ekonomiku għandu 
jiġi eskluż milli jieħu sehem f’konċessjoni 
fejn l-awtorità jew l-entità kontraenti tkun 
taf b’deċiżjoni li jkollha s-saħħa res 
judicata li tistabbilixxi li dan ma jkunx 
issodisfa l-obbligi relatati mal-ħlas ta’ 
taxxi jew tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà 
soċjali skont id-dispożizzjonijiet legali tal-
pajjiż li fih huwa stabbilit jew skont dawk 
tal-Istat Membru tal-awtorità jew l-entità 
kontraenti.

6. Kwalunkwe operatur ekonomiku għandu 
jiġi eskluż milli jieħu sehem f’konċessjoni 
fejn l-awtorità jew l-entità kontraenti tkun 
taf b’deċiżjoni li jkollha s-saħħa res 
judicata li tistabbilixxi li dan ma jkunx 
issodisfa l-obbligi relatati mar-rekwiżit tal-
ħlas ta’ taxxi jew tal-kontribuzzjonijiet tas-
sigurtà soċjali skont id-dispożizzjonijiet 
legali tal-pajjiż li fih huwa stabbilit jew 
skont dawk tal-Istat Membru tal-awtorità 
jew l-entità kontraenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika lingwistika.

Emenda 827
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kwalunkwe operatur ekonomiku għandu 
jiġi eskluż milli jieħu sehem f’konċessjoni 
fejn l-awtorità jew l-entità kontraenti tkun 
taf b’deċiżjoni li jkollha s-saħħa res 
judicata li tistabbilixxi li dan ma jkunx 
issodisfa l-obbligi relatati mal-ħlas ta’ taxxi 
jew tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
skont id-dispożizzjonijiet legali tal-pajjiż li 
fih huwa stabbilit jew skont dawk tal-Istat 

6. Kwalunkwe operatur ekonomiku għandu 
jiġi eskluż milli jieħu sehem f’konċessjoni 
fejn l-awtorità jew l-entità kontraenti tkun 
taf b’deċiżjoni li jkollha s-saħħa res 
judicata jew b'deċiżjoni minn awtorità 
pubblika b'effett legali li tistabbilixxi li 
dan ma jkunx issodisfa l-obbligi relatati 
mal-ħlas ta’ taxxi jew tal-kontribuzzjonijiet 
tas-sigurtà soċjali jew kwalunkwe obbligu 



AM\916835MT.doc 55/152 PE497.783v03-00

MT

Membru tal-awtorità jew l-entità 
kontraenti.

ieħor relatat mal-kundizzjonijiet soċjali u 
tal-impjieg, bħas-saħħa u s-sikurezza fuq 
il-post tax-xogħol, is-sigurtà soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol kif stabbilit 
mil-liġijiet, ir-regolamenti jew id-
dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali u tal-Unjoni, ftehimiet u 
kuntratti kollettivi, u dispożizzjonijiet 
internazzjonali tal-liġi tax-xogħol elenkati 
fl-Anness XI, li japplikaw fil-post li fih 
jitwettaq ix-xogħol jew is-servizz jew issir 
il-provvista; dawn l-obbligi japplikaw 
ukoll f'sitwazzjonijiet transkonfinali, fejn 
ħaddiema minn Stat Membru wieħed 
jipprovdu servizzi fi Stat Membru ieħor 
jew fejn l-awtoritajiet kompetenti jkunu 
konxji dwar ksur dokumentat u pprovat.

Or. en

Emenda 828
Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kwalunkwe operatur ekonomiku għandu 
jiġi eskluż milli jieħu sehem f’konċessjoni 
fejn l-awtorità jew l-entità kontraenti tkun 
taf b’deċiżjoni li jkollha s-saħħa res 
judicata li tistabbilixxi li dan ma jkunx 
issodisfa l-obbligi relatati mal-ħlas ta’ taxxi 
jew tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
skont id-dispożizzjonijiet legali tal-pajjiż li 
fih huwa stabbilit jew skont dawk tal-Istat 
Membru tal-awtorità jew l-entità 
kontraenti.

6. Kwalunkwe operatur ekonomiku għandu 
jiġi eskluż milli jieħu sehem f’konċessjoni 
fejn l-awtorità jew l-entità kontraenti tkun 
taf b’deċiżjoni ġudizzjarja jew 
amministrattiva li jkollha s-saħħa res 
judicata li tistabbilixxi li dan ma jkunx 
issodisfa l-obbligi relatati mal-ħlas ta’ taxxi 
jew tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
skont id-dispożizzjonijiet legali tal-pajjiż li 
fih huwa stabbilit jew skont dawk tal-Istat 
Membru tal-awtorità jew l-entità kontraenti 
jew li jkun instab ħati ta' ksur ripetut tal-
liġi tax-xogħol. Ksur ripetut tal-liġi tax-
xogħol jitqies li jfisser tal-anqas ħames 
sentenzi tal-qorti tax-xogħol kontra l-
operatur ekonomiku konċernat.

Or. de
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Emenda 829
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kwalunkwe operatur ekonomiku għandu 
jiġi eskluż milli jieħu sehem f’konċessjoni 
fejn l-awtorità jew l-entità kontraenti tkun 
taf b’deċiżjoni li jkollha s-saħħa res 
judicata li tistabbilixxi li dan ma jkunx 
issodisfa l-obbligi relatati mal-ħlas ta’ taxxi 
jew tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
skont id-dispożizzjonijiet legali tal-pajjiż li 
fih huwa stabbilit jew skont dawk tal-Istat 
Membru tal-awtorità jew l-entità 
kontraenti.

6. Kwalunkwe operatur ekonomiku għandu 
jiġi eskluż milli jieħu sehem f’konċessjoni 
fejn l-awtorità jew l-entità kontraenti tkun 
taf b’deċiżjoni li tistabbilixxi li dan ma 
jkunx issodisfa l-obbligi relatati mal-ħlas 
ta’ taxxi jew tal-kontribuzzjonijiet tas-
sigurtà soċjali skont id-dispożizzjonijiet 
legali tal-pajjiż li fih huwa stabbilit jew 
skont dawk tal-Istat Membru tal-awtorità 
jew l-entità kontraenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'xi Stati Membri tali deċiżjonijiet jittieħdu mill-awtoritajiet amministrattivi u jistgħu jkunu 
soġġetti wkoll għal eżami ġudizzjarju.

Emenda 830
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kwalunkwe operatur ekonomiku 
għandu jiġi eskluż milli jieħu sehem 
f’konċessjoni fejn l-awtorità jew l-entità 
kontraenti tkun taf b’deċiżjoni li jkollha s-
saħħa res judicata li tistabbilixxi li dan ma 
jkunx issodisfa l-obbligi relatati mal-ħlas 
ta’ taxxi jew tal-kontribuzzjonijiet tas-
sigurtà soċjali skont id-dispożizzjonijiet 
legali tal-pajjiż li fih huwa stabbilit jew 

6. Awtorità jew entità kontraenti tista' 
tiddeċiedi li teskludi operatur ekonomiku 
milli jieħu sehem f’konċessjoni fejn tkun 
taf b’deċiżjoni li jkollha s-saħħa res 
judicata li tistabbilixxi li l-operatur 
ekonomiku ma jkunx issodisfa l-obbligi 
relatati mal-ħlas ta’ taxxi jew tal-
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jew 
kwalunkwe obbligu ieħor relatat mal-
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skont dawk tal-Istat Membru tal-awtorità 
jew l-entità kontraenti.

kundizzjonijiet soċjali u tal-impjieg, bħas-
saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-
xogħol, is-sigurtà soċjali u l-
kundizzjonijiet tax-xogħol, kif stabbilit fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-Unjoni, 
inklużi l-ftehimiet kollettivi applikabbli 
fil-post li fih jitwettaq ix-xogħol jew is-
servizz.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi prevista l-esklużjoni ta' operatur ekonomiku talli jonqos li jikkonforma mhux 
biss mal-obbligi fiskali iżda anke mal-obbligi soċjali, u min jagħti konċessjoni jrid jerfa' r-
responsabbiltà tad-deċiżjoni dwar kwalunkwe esklużjoni bħal din.

Emenda 831
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li 
awtoritajiet kontraenti jew entitajiet 
kontraenti jeskludu mill-parteċipazzjoni 
fl-għoti ta’ konċessjoni lil kwalunkwe 
operatur ekonomiku jekk tiġi ssodisfata 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

imħassar

(a) fejn tkun konxja minn kwalunkwe 
vjolazzjoni serja oħra ta' dispożizzjonijiet 
tal-Unjoni Ewropea jew ta' liġi nazzjonali 
mmirati lejn il-protezzjoni ta' interessi 
pubbliċi kompatibbli mat-Trattat;
(b) fejn l-operatur ekonomiku huwa 
soġġett għal proċeduri ta’ insolvenza jew 
stralċ, fejn l-assi tiegħu qed jiġu 
amministrati minn likwidatur jew mill-
qorti, fejn hu daħal fi ftehim ma’ 
kredituri, fejn hu ssopenda l-attivitajiet 
kummerċjali jew qiegħed fi kwalunkwe 
sitwazzjoni analoga li tirriżulta minn 
proċedura simili taħt il-liġijiet u r-
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regolamenti nazzjonali;
(c) fejn l-operatur ekonomiku jkun wera 
nuqqasijiet sinifikanti jew persistenti fit-
twettiq ta’ kwalunkwe rekwiżit sostantiv 
taħt konċessjoni jew konċessjonijiet 
preċedenti ta’ natura simili mal-istess 
awtorità jew entità kontraenti.

Or. en

Emenda 832
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li 
awtoritajiet kontraenti jew entitajiet 
kontraenti jeskludu mill-parteċipazzjoni fl-
għoti ta’ konċessjoni lil kwalunkwe 
operatur ekonomiku jekk tiġi ssodisfata 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

L-Istati Membri jipprevedu li awtoritajiet 
kontraenti jew entitajiet kontraenti jeskludu 
mill-parteċipazzjoni fl-għoti ta' konċessjoni 
lil kwalunkwe operatur ekonomiku jekk 
tiġi ssodisfata waħda mill-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Or. de

Emenda 833
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li 
awtoritajiet kontraenti jew entitajiet 
kontraenti jeskludu mill-parteċipazzjoni fl-
għoti ta’ konċessjoni lil kwalunkwe 
operatur ekonomiku jekk tiġi ssodisfata 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

L-Istati Membri jipprevedu li awtoritajiet 
kontraenti jew entitajiet kontraenti jeskludu 
mill-parteċipazzjoni fl-għoti ta' konċessjoni 
lil kwalunkwe operatur ekonomiku jekk 
tiġi ssodisfata waħda mill-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

Or. en
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Emenda 834
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn tkun konxja minn kwalunkwe 
vjolazzjoni serja oħra ta' dispożizzjonijiet 
tal-Unjoni Ewropea jew ta' liġi nazzjonali 
mmirati lejn il-protezzjoni ta' interessi 
pubbliċi kompatibbli mat-Trattat;

(a) fejn tkun konxja minn kwalunkwe 
vjolazzjoni serja ta' dispożizzjonijiet tal-
Unjoni Ewropea jew ta' liġi nazzjonali 
mmirati lejn il-protezzjoni ta' interessi 
pubbliċi kompatibbli mat-Trattat, sakemm 
dik il-vjolazzjoni tkun ġiet stabbilita minn 
qorti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika taċ-ċirkustanzi li fihom tali esklużjoni tista' ssir sabiex jiġu żgurati l-proporzjonalità 
u l-aċċess liberu għall-kuntratti ta' konċessjoni.

Emenda 835
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn tkun konxja minn kwalunkwe
vjolazzjoni serja oħra ta' dispożizzjonijiet 
tal-Unjoni Ewropea jew ta' liġi nazzjonali 
mmirati lejn il-protezzjoni ta' interessi 
pubbliċi kompatibbli mat-Trattat;

(a) fejn tkun konxja minn vjolazzjonijiet
oħra ta' dispożizzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropea jew ta' liġi nazzjonali mmirati 
lejn il-protezzjoni ta' interessi pubbliċi 
kompatibbli mat-Trattat; dawn jinkludu, 
b'mod partikolari, vjolazzjonijiet tal-liġi 
soċjali, ambjentali u tax-xogħol;

Or. de
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Emenda 836
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fejn l-operatur ekonomiku jkun wera 
nuqqasijiet sinifikanti jew persistenti fit-
twettiq ta’ kwalunkwe rekwiżit sostantiv 
taħt konċessjoni jew konċessjonijiet 
preċedenti ta’ natura simili mal-istess 
awtorità jew entità kontraenti.

(c) fejn l-operatur ekonomiku jkun wera 
nuqqasijiet sinifikanti jew persistenti fit-
twettiq ta’ kwalunkwe rekwiżit sostantiv 
taħt konċessjoni jew konċessjonijiet 
preċedenti ta’ natura simili.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li operatur ekonomiku jiġi eskluż ukoll meta l-awtorità kontraenti jew 
l-entità kontraenti tkun taf dwar dawn in-nuqqasijiet persistenti ma' awtorità kontraenti jew 
entità kontraenti oħra.

Emenda 837
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) meta tkun taf dwar xi vjolazzjoni 
serja tar-regoli u l-istandards ambjentali, 
tas-saħħa u s-sikurezza, soċjali u tal-liġi 
tax-xogħol, definiti mil-leġiżlazzjoni u 
minn ftehimiet kollettivi nazzjonali u tal-
Unjoni, li japplikaw meta jitwettqu 
xogħlijiet u servizzi u jingħataw provvisti.

Or. en

Emenda 838
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) vjolazzjonijiet tad-dispożizzjonijiet 
tas-sigurtà soċjali, tal-liġi fiskali jew 
ambjentali.

Or. en

Emenda 839
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) fejn l-operatur ekonomiku jew il-
kumpanija prinċipali tiegħu jkunu 
stabbiliti f'pajjiż terz li, fl-għoti ta' 
kuntratti ta' konċessjoni, japplika miżuri 
restrittivi kontra operaturi ekonomiċi 
stabbiliti fl-Unjoni Ewropea, fejn tali 
miżuri jwasslu għal diskriminazzjoni serja 
u persistenti kontra operaturi ekonomiċi 
stabbiliti fl-Unjoni Ewropea.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Applikazzjoni tal-prinċipju ta' reċiproċità fil-kuntest tal-proċedura għall-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni. Operatur ekonomiku li jieħu sehem 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 840
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 7 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex japplikaw ir-raġuni għall-
esklużjoni msemmija fil-punt (c) tal-
ewwel subparagrafu, l-awtoritajiet 
kontraenti u l-entitajiet kontraenti 
għandhom jipprovdu metodu għall-
valutazzjoni tal-prestazzjoni kuntrattwali 
li tkun ibbażata fuq kriterji oġġettivi u li 
jistgħu jitkejlu, applikat b'mod 
sistematiku, konsistenti u trasparenti. 
Kwalunkwe valutazzjoni tal-prestazzjoni 
għandha tiġi komunikata lill-operatur 
ekonomiku inkwistjoni, li għandu 
jingħata l-opportunità joġġezzjona għas-
sejbiet u li jikseb protezzjoni legali.

imħassar

Or. en

Emenda 841
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Kwalunkwe kandidat jew offerent li 
qiegħed f’waħda mis-sitwazzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafi 5 sa 7 jista’ 
jipprovdi lill-awtorità jew lill-entità 
kontraenti bi provi li juru l-affidabilità 
tiegħu minkejja l-eżistenza ta' raġuni 
relevanti għall-esklużjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 842
Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Kwalunkwe kandidat jew offerent li 
qiegħed f’waħda mis-sitwazzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafi 5 sa 7 jista’ 
jipprovdi lill-awtorità jew lill-entità 
kontraenti bi provi li juru l-affidabilità 
tiegħu minkejja l-eżistenza ta' raġuni 
relevanti għall-esklużjoni.

8. Kwalunkwe kandidat jew offerent li 
qiegħed f’waħda mis-sitwazzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafi 5 sa 7 jista’ 
jipprovdi lill-awtorità jew lill-entità 
kontraenti, abbażi tal-applikazzjoni 
mutatis mutandis tad-Direttiva dwar l-
akkwist pubbliku [li kienet id-
Direttiva 2004/18/KE tal-
31 ta' Marzu 2004], bi provi li juru l-
affidabilità tiegħu minkejja l-eżistenza ta' 
raġuni relevanti għall-esklużjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li jiġu ssimplifikati r-regoli dwra l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni u li tiġi stabbilita konsistenza mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar l-akkwist 
pubbliku.

Emenda 843
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Kwalunkwe kandidat jew offerent li 
qiegħed f’waħda mis-sitwazzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafi 5 sa 7 jista’ 
jipprovdi lill-awtorità jew lill-entità 
kontraenti bi provi li juru l-affidabilità 
tiegħu minkejja l-eżistenza ta' raġuni 
relevanti għall-esklużjoni.

8. Jekk jeżistu raġunijiet partikolarment 
rilevanti, kwalunkwe kandidat, offerent 
jew sottokuntrattur li qiegħed fis-
sitwazzjoni msemmija fil-paragrafu 7
jista’ jipprovdi lill-awtorità jew lill-entità 
kontraenti bi provi li juru l-affidabilità 
tiegħu minkejja l-eżistenza ta' raġuni 
relevanti għall-esklużjoni. Raġuni 
partikolarment rilevanti tkun, pereżempju, 
sentenza li tkun ingħatat ħafna snin 
qabel.

Or. de
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Emenda 844
Robert Rochefort, Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Kwalunkwe kandidat jew offerent li 
qiegħed f’waħda mis-sitwazzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafi 5 sa 7 jista’ 
jipprovdi lill-awtorità jew lill-entità 
kontraenti bi provi li juru l-affidabilità 
tiegħu minkejja l-eżistenza ta' raġuni 
relevanti għall-esklużjoni.

8. Kwalunkwe kandidat jew offerent li 
qiegħed f’waħda mis-sitwazzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafu 7 jista’ jipprovdi 
lill-awtorità jew lill-entità kontraenti bi 
provi li juru l-affidabilità tiegħu minkejja l-
eżistenza ta' raġuni relevanti għall-
esklużjoni.

Or. fr

Emenda 845
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw 
il-kundizzjonijiet tal-implimentazzjoni 
għal dan l-Artikolu. Għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri l-
oħra, fuq talba, kwalunkwe informazzjoni
relatata mar-raġunijiet tal-esklużjoni 
elenkati f’dan l-Artikolu. L-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istat Membru tal-
istabbiliment għandhom jipprovdu din l-
informazzjoni skont id-dispożizzjonijiet 
tal-Artikolu 88 tad-Direttiva [li 
tissostitwixxi d-Direttiva 2004/18/KE].

imħassar

Or. en

Emenda 846
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck
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Proposta għal direttiva
Artikolu 36a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36a
Kundizzjonijiet għall-eżekuzzjoni tal-

kuntratti
1. L-awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti 
japplikaw kriterji addizzjonali soċjali u 
ambjentali għat-twettiq tax-xogħlijiet u s-
servizzi, li jkunu indikati fl-avviż tal-
konċessjoni.
2. Fir-rigward tal-pagi (inklużi l-
bonusijiet), il-ħinijiet tax-xogħol u 
kundizzjonijiet oħra tax-xogħol involuti 
fl-eżekuzzjoni tal-konċessjoni, l-
awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti 
jistipulaw rekwiżiti li mhumiex inqas 
vantaġġużi mill-kundizzjonijiet li 
japplikaw fl-istess żona għall-istess 
xogħol fil-professjoni jew fl-industrija 
konċernata abbażi ta':
(a) ftehim kollettiv dwar il-pagi jew l-eżitu 
ta' proċedura rikonoxxuta oħra ta' 
negozjar konkluża minn assoċjazzjonijiet 
ta' ħaddiema u impjegaturi li għalihom 
jappartjenu proporzjon sostanzjali tal-
ħaddiema u l-impjegaturi fil-professjoni 
jew l-industrija konċernata, jew
(b) deċiżjoni ta' arbitraġġ (meta l-liġi 
nazzjonali tipprevedi dan), jew
(c) il-liġi nazzjonali.
Jekk fiż-żona li fiha jrid isir ix-xogħol il-
kundizzjonijiet tax-xogħol rilevanti 
mhumiex applikati b'wieħed mill-modi 
msemmija hawn fuq, il-kundizzjonijiet li 
għandhom jingħataw mill-awtoritajiet u l-
entitajiet kontraenti jridu jiggarantixxu l-
pagi (inklużi l-bonusijiet) għall-ħaddiema 
involuti, il-ħinijiet tax-xogħol u 
kundizzjonijiet oħra tax-xogħol li ma 
jkunux anqas vantaġġużi mill-
kundizzjonijiet mogħtija minn impjegaturi 
li jkunu fl-eqreb żona komparabbli jew 
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jappartjenu għall-istess professjoni jew 
industrija bħall-parti għall-kuntratt u li 
jinsabu fl-istess ċirkustanzi.

Or. de

Emenda 847
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 36a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36a
1. L-awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
jistipulaw kundizzjonijiet speċjali relatati 
mal-eżekuzzjoni ta' konċessjonijiet ta' 
xogħlijiet jew servizz u li jikkonċernaw, 
b'mod partikolari, kunsiderazzjonijiet 
soċjali u ambjentali, sakemm dawn jiġu 
indikati fl-avviż tal-konċessjoni.
2. Rigward il-pagi (inklużi l-allowances), 
is-sigħat ta' xogħol u kundizzjonijiet oħra 
tax-xogħol għall-ħaddiema konċernati, l-
awtoritajiet kontraenti jinkludu 
kundizzjonijiet li jiżguraw għall-ħaddiema 
konċernati livell ta' protezzjoni li ma 
jkunx anqas vantaġġuż minn dak stabbilit 
għal xogħol tal-istess natura fin-negozju 
jew fl-industrija konċernati fid-distrett li 
fih jitwettaq ix-xogħol permezz ta':
(a) ftehim kollettiv jew metodu rikonoxxut 
ieħor ta' negozjar bejn organizzazzjonijiet 
tal-impjegaturi u l-ħaddiema li 
jirrappreżentaw rispettivament 
proporzjonijiet sostanzjali tal-impjegaturi 
u l-ħaddiema fin-negozju jew l-industrija 
konċernati; jew
(b) deċiżjoni ta' arbitraġġ (jekk dan ikun 
previst mil-liġi nazzjonali rilevanti); jew
(c) liġijiet jew regolamenti nazzjonali.
Meta l-kundizzjonijiet tax-xogħol 
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imsemmija fis-subparagrafu preċedenti 
mhumiex regolati b'mod imsemmi fih fid-
distrett li fih jitwettaq ix-xogħol jew is-
servizz, il-kundizzjonijiet għall-
eżekuzzjoni tal-kuntratt ikunu determinati 
skont tali strumenti fl-eqreb distrett xieraq 
jew skont il-livell ġenerali osservat fin-
negozju jew fl-industrija li fihom huwa 
impjegat il-konċessjonarju minn 
impjegaturi li ċ-ċirkustanzi ġenerali 
tagħhom huma simili.

Or. en

Emenda 848
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37 imħassar
Iffissar ta’ limiti ta’ żmien
1. Meta jistipulaw il-limiti ta' żmien għas-
sottomissjoni ta' applikazzjonijiet għal 
konċessjoni u s-sottomissjoni tal-offerti, l-
awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti 
għandhom iqisu partikolarment il-
kumplessità tal-konċessjoni u ż-żmien 
meħtieġ għat-tifsil tal-offerti, mingħajr 
preġudizzju għal-limiti ta' żmien minimi 
stipulati fl-Artikolu 37.
2. Fejn l-applikazzjonijiet jew l-offerti 
jistgħu jsiru biss wara żjara fis-sit jew 
wara spezzjoni fuq il-post tad-dokumenti 
li jsostnu d-dokumenti tal-għoti tal-
konċessjoni, il-limiti ta' żmien għas-
sottomissjoni tal-applikazzjonijiet għal 
konċessjoni għandu jiġi estiż sabiex l-
operaturi ekonomiċi kollha konċernati 
jkunu jistgħu jsiru konxji dwar l-
informazzjoni kollha meħtieġa biex 
jipproduċu l-applikazzjonijiet jew l-offerti.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu huwa superfluwu billi skadenza minima hija prevista fl-Artikolu 38.

Emenda 849
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jistipulaw il-limiti ta' żmien għas-
sottomissjoni ta' applikazzjonijiet għal 
konċessjoni u s-sottomissjoni tal-offerti, l-
awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti 
għandhom iqisu partikolarment tal-
kumplessità tal-konċessjoni u ż-żmien 
meħtieġ għat-tifsil tal-offerti, mingħajr 
preġudizzju għal-limiti ta' żmien minimi 
stipulati fl-Artikolu 37.

1. Meta jistipulaw il-limiti ta' żmien għas-
sottomissjoni ta' applikazzjonijiet għal 
konċessjoni u s-sottomissjoni tal-offerti, l-
awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti 
għandhom iqisu partikolarment tal-
kumplessità tal-konċessjoni u ż-żmien 
meħtieġ għat-tifsil tal-offerti, mingħajr 
preġudizzju għal-limiti ta' żmien minimi 
stipulati fl-Artikolu 38.

Or. es

Emenda 850
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-iskadenza għat-tressiq ta' 
applikazzjonijiet jew biex jintbagħtu l-
offerti ma tkunx anqas minn 52 jum 
minn, rispettivament, id-data li fiha 
ntbagħat l-avviż tal-konċessjoni jew id-
data li fiha l-kandidati setgħu jaċċessaw l-
istedina biex jibagħtu offerta.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-iskadenza ta' 30 jum proposta mir-Rapporteur hija qasira wisq biex jintbagħtu offerti għal 
konċessjonijiet, li, min-natura tagħhom, huma kumplessi ferm. Skadenza ta' 52 jum tkun aktar 
xierqa, filwaqt li tippermetti li l-kompetizzjoni tinżamm u filwaqt li tevita li l-kandidati attwali 
jingħataw preferenza fuq il-ġodda.

Emenda 851
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn l-awtoritajiet kontraenti u l-
entitajiet kontraenti jirrikorru għal 
konċessjoni, il-limitu ta' żmien għas-
sottomissjoni tal-appikazzjonijiet għall-
konċessjonijiet m'għandux ikun ta' inqas 
minn 52 jum mid-data li fiha tkun ntbagħat 
l-avviż tal-konċessjoni.

1. Fejn l-awtoritajiet kontraenti u l-
entitajiet kontraenti jirrikorru għal 
konċessjoni, il-limitu ta' żmien għas-
sottomissjoni tal-appikazzjonijiet għall-
konċessjonijiet m'għandux ikun ta' inqas 
minn 30 jum mid-data li fiha tkun ntbagħat 
l-avviż tal-konċessjoni.

Or. en

Emenda 852
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn l-awtoritajiet kontraenti u l-
entitajiet kontraenti jirrikorru għal 
konċessjoni, il-limitu ta' żmien għas-
sottomissjoni tal-appikazzjonijiet għall-
konċessjonijiet m'għandux ikun ta' inqas 
minn 52 jum mid-data li fiha tkun ntbagħat 
l-avviż tal-konċessjoni.

1. Fejn l-awtoritajiet kontraenti u l-
entitajiet kontraenti jirrikorru għal 
konċessjoni, il-limitu ta' żmien għas-
sottomissjoni tal-appikazzjonijiet għall-
konċessjonijiet m'għandux ikun ta' inqas 
minn 52 jum kalendarju mid-data li fiha 
tkun ntbagħat l-avviż tal-konċessjoni.

Or. de



PE497.783v03-00 70/152 AM\916835MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

It-terminu "jum kalendarju" huwa aktar preċiż.

Emenda 853
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn l-awtoritajiet kontraenti u l-
entitajiet kontraenti jirrikorru għal
konċessjoni, il-limitu ta' żmien għas-
sottomissjoni tal-appikazzjonijiet għall-
konċessjonijiet m'għandux ikun ta' inqas 
minn 52 jum mid-data li fiha tkun ntbagħat 
l-avviż tal-konċessjoni.

1. Fejn l-awtoritajiet kontraenti u l-
entitajiet kontraenti jirrikorru għal 
konċessjoni, il-limitu ta' żmien għas-
sottomissjoni tal-appikazzjonijiet għall-
konċessjonijiet m'għandux ikun ta' inqas 
minn 30 jum mid-data li fiha tkun ntbagħat 
l-avviż tal-konċessjoni.

Or. en

Emenda 854
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-limitu taż-żmien għall-irċevuta tal-
offerti jista' jitnaqqas b'ħamest ijiem fejn l-
entità kontraenti taċċetta illi l-offerti 
jistgħu jiġu sottomessi b’mezzi elettroniċi 
f’konformità mal-Artikolu 25.

2. Il-limitu taż-żmien għall-irċevuta tal-
offerti jista' jitnaqqas b'ħamest ijiem fejn l-
entità kontraenti taċċetta illi l-offerti 
jistgħu jiġu sottomessi b’mezzi elettroniċi.

Or. en

Emenda 855
Josef Weidenholzer
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Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-limitu taż-żmien għall-irċevuta tal-
offerti jista' jitnaqqas b'ħamest ijiem fejn l-
entità kontraenti taċċetta illi l-offerti 
jistgħu jiġu sottomessi b’mezzi elettroniċi 
f’konformità mal-Artikolu 25.

2. Il-limitu taż-żmien għall-irċevuta tal-
offerti jista' jitnaqqas b'ħamest ijiem fejn l-
entità kontraenti taċċetta illi l-offerti 
jistgħu jiġu sottomessi b’mezzi elettroniċi.

Or. en

Emenda 856
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Proposta għal direttiva
Artikolu 38a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38a
Kriterji tal-għoti

1. Min jagħti konċessjoni jista' jkollu 
negozjati mal-kandidati u l-offerenti. Il-
konċessjonijiet jingħataw minn min jagħti 
konċessjoni abbażi ta' kriterji tal-għoti 
oġġettivi li jikkonformaw mal-prinċipji
stabbiliti fl-Artikolu 26a(2).
2. Is-suġġett tal-konċessjoni, il-kriterji tal-
għoti u r-rekwiżiti minimi ma jinbidlux 
b'mod diskriminatorju jew arbitrarju 
matul in-negozjati. Kull bidla tiġi 
nnotifikata immedjatament lill-kandidati 
u lill-offerenti kkonċernati.
3. Il-kriterji tal-għoti jkunu marbuta mas-
suġġett tal-konċessjoni. Jistgħu jinkludu 
kriterji ambjentali, soċjali, dwar l-
ugwaljanza bejn is-sessi jew relatati mal-
innovazzjoni. Min jagħti konċessjoni 
jivverifika jekk l-offerti jissodisfawx kif 
suppost il-kriterji tal-għoti.
4. Min jagħti konċessjoni jindika fl-avviż 
tal-konċessjoni jew fl-istedina biex 
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tintbagħat offerta l-ordni ta' 
klassifikazzjoni tiegħu, jekk ikun 
ikklassifikat, għall-kriterji msemmija fil-
paragrafu 1.

Or. en

Emenda 857
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 38a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38a
Rekwiżiti funzjonali

1. Ir-rekwiżiti funzjonali jiddefinixxu l-
objettivi mistennija mix-xogħlijiet jew 
mis-servizzi li huma s-suġġett tal-
konċessjoni. Jiġu stabbiliti fid-dokumenti 
tal-konċessjoni.
2. Ir-rekwiżiti funzjonali jikkonformaw 
mal-prinċipju tal-aċċess ugwali tal-
operaturi ekonomiċi għall-proċedura tal-
għoti ta' konċessjoni u ma jkollhomx l-
effett li joħolqu otakli mhux ġustifikati 
għall-ftuħ ta' konċessjonijiet għall-
kompetizzjoni.
B'mod partikolari, sakemm dan ma jkunx 
ġustifikat mis-suġġett tal-kuntratt, ir-
rekwiżiti funzjonali ma jirreferux għall-
għamla jew is-sors speċifiċi, jew għal 
proċess partikolari, jew għal marki 
kummerċjali, privattivi, tipi jew 
produzzjoni speċifika bl-effett li jiġu 
favoriti jew eliminati ċerti impriżi jew 
ċerti prodotti. Din ir-referenza tiġi 
permessa, fuq bażi eċċezzjonali, fejn ma 
tkunx possibbli deskrizzjoni preċiża u 
intelliġibbli biżżejjed tas-suġġett tal-
kuntratt; referenza bħal din tkun 
akkumpanjata mill-kliem “jew 
ekwivalenti”.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Artikolu ġdid minħabba t-tħassir tal-Artikolu 32 mir-Rapporteur. L-obbligi mqiegħda fuq il-
konċessjonarji għandhom jirreferu għar-riżultat li jrid jinkiseb, mhux għall-mezzi. L-
espressjoni "rekwiżiti tekniċi u/jew funzjonali" ma tqisx biżżejjed in-natura speċifika tal-
konċessjonijiet.

Emenda 858
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 38a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38a
Kriterji għall-għoti

1. Min jagħti konċessjoni jista' jkollu 
negozjati mal-kandidati u l-offerenti. Il-
konċessjonijiet jingħataw minn min jagħti 
konċessjoni abbażi ta' kriterji tal-għoti 
oġġettivi li jikkonformaw mal-prinċipji 
msemmija fl-Artikolu 26, subparagrafu 2.
2. Is-suġġett tal-konċessjoni, il-kriterji tal-
għoti u r-rekwiżiti minimi ma jinbidlux 
b'mod diskriminatorju jew arbitrarju 
matul in-negozjati. Kull bidla tiġi 
nnotifikata immedjatament lill-kandidati 
u lill-offerenti kkonċernati.
3. Il-kriterji tal-għoti jistgħu jinkludu 
kriterji ambjentali, soċjali, ta' koeżjoni 
jew relatati mal-innovazzjoni. Min jagħti 
konċessjoni jivverifika jekk l-offerti
jissodisfawx kif suppost il-kriterji tal-
għoti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Meħuda mill-Artikolu 38a ġdid tar-Rapporteur, tneħħija tar-rabta bejn is-suġġett tal-
konċessjoni u l-kriterji soċjali u ambjentali, kif ukoll il-klassifikazzjoni tal-kriterji, li jistgħu 
jkunu sorsi ta' nuqqas ta' sigurtà legali u huma sproporzjonati għall-objettiv tat-trasparenza 
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li jrid jintlaħaq. 

Emenda 859
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Artikolu 38a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38a
Rekwiżiti tekniċi u/jew funzjonali

1. Ir-rekwiżiti tekniċi u/jew funzjonali jiġu 
stabbiliti fid-dokumenti tal-konċessjoni.
Huma jiddefinixxu l-karatteristiċi 
meħtieġa ta’ xogħol, servizz jew provvista.
Dawn il-karatteristiċi jistgħu jirreferu 
wkoll għall-proċess speċifiku ta’ 
produzzjoni jew provvediment tax-
xogħlijiet, provvisti jew servizzi mitluba 
jew ta’ kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu 
tal-ħajja tiegħu kif imsemmi fil-punt 14 
tal-Artikolu 2.
2. Ir-rekwiżiti tekniċi u/jew funzjonali 
jiddefinixxu l-karatteristiċi meħtieġa mix-
xogħlijiet u/jew mis-servizzi li huma s-
suġġett tal-konċessjoni.
3. Ir-rekwiżiti tekniċi u/jew funzjonali 
jikkonformaw mal-prinċipju tal-aċċess 
ugwali tal-operaturi ekonomiċi għall-
proċedura tal-għoti ta' konċessjoni u ma 
jkollhomx l-effett li joħolqu ostakli mhux 
ġustifikati għall-ftuħ ta' konċessjonijiet
għall-kompetizzjoni.
Ir-rekwiżiti tekniċi u/jew funzjonali 
jikkonformaw mal-karatteristiċi 
ambjentali, mar-regoli u l-istandards tas-
saħħa u s-sikurezza, soċjali u tal-liġi tax-
xogħol, definiti mil-leġiżlazzjoni u minn 
ftehimiet kollettivi nazzjonali u tal-
Unjoni, li japplikaw meta jitwettqu 
xogħlijiet u servizzi u jingħataw provvisti.
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B'mod partikolari, sakemm dan ma jkunx 
ġustifikat mis-suġġett tal-kuntratt, ir-
rekwiżiti tekniċi u/jew funzjonali ma 
jirreferux għall-għamla jew is-sors 
speċifiċi, jew għal proċess partikolari, jew 
għal marki kummerċjali, privattivi, tipi 
jew produzzjoni speċifika bl-effett li jiġu 
favoriti jew eliminati ċerti impriżi jew 
ċerti prodotti. Din ir-referenza tiġi 
permessa, fuq bażi eċċezzjonali, fejn ma 
tkunx possibbli deskrizzjoni preċiża u 
intelliġibbli biżżejjed tas-suġġett tal-
kuntratt; din ir-referenza tkun 
akkumpanjata mill-kliem “jew 
ekwivalenti”.
L-awtoritajiet kontraenti jew l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jesiġu li l-operaturi 
ekonomiċi jipprovdu ċertifikat maħruġ 
minn korp rikonoxxut bħala mezz ta' 
prova ta' konformità mar-rekwiżiti tekniċi 
u/jew funzjonali stabbiliti fid-dokumenti 
tal-konċessjoni.

Or. en

Emenda 860
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39 imħassar
[...]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija superfluwa u ma tikkontribwix għaċ-ċarezza legali. Ir-regoli bażiċi 
dwar it-trattament ugwali u n-nondiskriminazzjoni, it-trasparenza u l-proporzjonalità diġà 
huma inklużi fl-Artikolu 7 tad-Direttiva, u huwa biżżejjed jekk jissemmew darba. Min-naħa l-
oħra, ir-rabta ċara mas-suġġett tal-kuntratt hija essenzjali iżda diġà hija inkluża fl-
Artikolu 36.
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Emenda 861
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-konċessjonijiet għandhom jingħataw 
fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw 
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u trattament ugwali u 
li jiżguraw li l-offerti jiġu vvalutati 
f’kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni 
effettiva biex jiġi identifikat vantaġġ 
ekonomiku kumplessiv għall-awtorità jew 
l-entità kontraenti.

1. Il-konċessjonijiet għandhom jingħataw 
fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw 
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u trattament ugwali.

Or. de

Emenda 862
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-konċessjonijiet għandhom jingħataw 
fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw 
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u trattament ugwali u 
li jiżguraw li l-offerti jiġu vvalutati 
f’kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni 
effettiva biex jiġi identifikat vantaġġ 
ekonomiku kumplessiv għall-awtorità jew 
l-entità kontraenti.

1. Il-konċessjonijiet għandhom jingħataw 
fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw 
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni, trattament ugwali u 
effiċjenza ekonomika u li jiżguraw li l-
offerti jiġu vvalutati f’kundizzjonijiet ta’ 
kompetizzjoni effettiva biex jiġi identifikat 
vantaġġ ekonomiku kumplessiv għall-
awtorità jew l-entità kontraenti.

Or. de

Emenda 863
Josef Weidenholzer
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Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kriterji tal-għoti għandhom ikunu 
marbuta mas-suġġett tal-konċessjoni u ma 
jikkonferixxux libertà tal-għażla mingħajr 
restrizzjonijiet fuq l-awtorità kontraenti 
jew l-entità kontraenti.

Il-kriterji tal-għoti ma jikkonferixxux 
libertà tal-għażla mingħajr restrizzjonijiet 
fuq l-awtorità kontraenti jew l-entità 
kontraenti.

Or. de

Emenda 864
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-kriterji għandhom jiżguraw 
kompetizzjoni effettiva u għandhom ikunu 
akkumpanjati minn rekwiżiti li jippermettu 
li tiġi verifikata b’mod effettiv l-
informazzjoni pprovduta mill-offerenti. L-
awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
għandhom jivverifikaw b’mod effettiv
abbażi tal-informazzjoni u l-provi 
pprovduti mill-offerenti jekk l-offerti 
jissodisfawx il-kriterji tal-għoti.

Dawn il-kriterji għandhom jiżguraw 
kompetizzjoni effettiva u għandhom ikunu 
akkumpanjati minn rekwiżiti li jippermettu 
li tiġi verifikata b’mod effettiv l-
informazzjoni pprovduta mill-offerenti. L-
awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
għandhom jivverifikaw b'mod li jqisu 
xieraq, jekk l-informazzjoni pprovduta 
mill-offerenti tissodisfax il-kriterji tal-
għoti. B'dan il-mod jikkonformaw mal-
prinċipji tat-trasparenza u tat-trattament 
ugwali għall-offerenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Inkorporazzjoni tal-prinċipji stabbiliti mill-QĠUE fis-sentenza Wienstrom rigward il-verifika 
tal-applikazzjoni xierqa tal-kriterji tal-għoti mill-awtoritajiet kontraenti.

Emenda 865
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-
awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
għandhom jibbażaw l-għoti ta' 
konċessjonijiet fuq il-kriterju tal-offerta l-
aktar vantaġġuża ekonomikament, 
f’konformità mal-paragrafu 2. Dawk il-
kriterji jistgħu jinkludu, minbarra l-prezz 
jew spejjeż, kwalunkwe mill-kriterji li 
ġejjin

imħassar

(a) kwalità, inklużi l-mertu tekniku, il-
karatteristiki estetiċi u funzjonali, l-
aċċessibbiltà, id-disinn għall-utenti 
kollha, il-karatteristiċi ambjentali u l-
karattru innovattiv.
(b) għal konċessjonijiet ta’ servizzi u 
konċessjonijiet li jinvolvu d-disinjar ta’ 
xogħlijiet, jistgħu jittieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-organizzazzjoni, il-
kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal 
assenjat għat-twettiq tal-konċessjoni 
inkwistjoni, bil-konsegwenza li wara l-
għoti tal-konċessjoni, dan il-persunal 
jista’ jiġi sostitwit biss bil-kunsens tal-
awtorità jew l-entità kontraenti, li trid 
tivverifika li s-sostituti jiżguraw 
organizzazzjoni u kwalità ekwivalenti;
(c) servizz ta’ wara l-bejgħ u l-assistenza 
teknika, id-data tal-kunsinna u l-perjodu 
tal-kunsinna jew il-perjodu tat-tlestija;
(d) il-proċess speċifiku tal-produzzjoni jew 
il-kunsinna tax-xogħlijiet mitluba, il-
provvisti jew is-servizzi jew ta' kwalunkwe 
stadju ieħor fiċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu kif 
imsemmi fil-punt 14 tal-paragrafu 1 tal-
Artikolu 2, sal-punt li l-kriterji 
jikkonċernaw fatturi direttament involuti 
f'dawn il-proċessi u jikkaratterizzaw il-
proċess speċifiku tal-produzzjoni jew il-
forniment tax-xogħlijiet, il-provvisti jew 
is-servizzi.
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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 866
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 - paragrafu 4 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-
awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
għandhom jibbażaw l-għoti ta' 
konċessjonijiet fuq il-kriterju tal-offerta l-
aktar vantaġġuża ekonomikament, 
f’konformità mal-paragrafu 2. Dawk il-
kriterji jistgħu jinkludu, minbarra l-prezz 
jew spejjeż, kwalunkwe mill-kriterji li 
ġejjin

4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
għandhom jibbażaw l-għoti ta' 
konċessjonijiet fuq il-kriterju tal-offerta l-
aktar vantaġġuża ekonomikament, 
f’konformità mal-paragrafu 2. Dawk il-
kriterji jistgħu jinkludu, minbarra l-prezz 
jew spejjeż, kwalunkwe mill-kriterji li 
ġejjin

Or. it

Emenda 867
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 - paragrafu 4 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-
awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
għandhom jibbażaw l-għoti ta' 
konċessjonijiet fuq il-kriterju tal-offerta l-
aktar vantaġġuża ekonomikament, 
f’konformità mal-paragrafu 2. Dawk il-
kriterji jistgħu jinkludu, minbarra l-prezz 
jew spejjeż, kwalunkwe mill-kriterji li 
ġejjin

4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
għandhom jibbażaw l-għoti ta' 
konċessjonijiet fuq il-kriterju tal-offerta l-
aktar vantaġġuża ekonomikament, 
f’konformità mal-paragrafu 2. Dawk il-
kriterji jistgħu jinkludu l-kriterji li ġejjin:
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Or. de

Emenda 868
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kwalità, inklużi l-mertu tekniku, il-
karatteristiki estetiċi u funzjonali, l-
aċċessibbiltà, id-disinn għall-utenti kollha, 
il-karatteristiċi ambjentali u l-karattru 
innovattiv.

(a) kwalità, inklużi l-mertu tekniku, il-
karatteristiki estetiċi u funzjonali, l-
aċċessibbiltà, id-disinn għall-utenti kollha, 
il-karatteristiċi ambjentali u l-karattru 
innovattiv. kriterji ta' politika soċjali u ta' 
impjieg, pereżempju, miżuri għall-
promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, 
l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol ta' 
gruppi partikolarment żvantaġġjati, b'mod 
partikolari ż-żgħażagħ u apprendisti, 
dawk li ilhom qagħda għal żmien twil, il-
persuni bi sfond ta' migrazzjoni u nies
b'diżabbiltà, u l-għoti ta' garanziji mill-
offerent, sottokuntratturi u ditti fil-katina 
tal-provvista, li l-ħaddiema se jgawdu 
minn kundizzjonijiet tax-xogħol
eċċellenti.

Or. de

Emenda 869
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal konċessjonijiet ta’ servizzi u 
konċessjonijiet li jinvolvu d-disinjar ta’ 
xogħlijiet, jistgħu jittieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-organizzazzjoni, il-
kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal 
assenjat għat-twettiq tal-konċessjoni 

(b) l-organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-
esperjenza tal-persunal assenjat għat-
twettiq tal-konċessjoni inkwistjoni u d-dritt
tal-awtorità jew tal-entità kontraenti li 
tagħmel is-sostitwizzjoni tal-persunal 
ikkonċernat kontinġenti fuq il-kunsens 
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inkwistjoni, bil-konsegwenza li wara l-
għoti tal-konċessjoni, dan il-persunal 
jista’ jiġi sostitwit biss bil-kunsens tal-
awtorità jew l-entità kontraenti, li trid 
tivverifika li s-sostituti jiżguraw 
organizzazzjoni u kwalità ekwivalenti;

tagħha.

Or. de

Emenda 870
Pablo Arias Echeverría

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) għal konċessjonijiet ta’ servizzi u 
konċessjonijiet li jinvolvu d-disinjar ta’ 
xogħlijiet, jistgħu jittieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-organizzazzjoni, il-
kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal 
assenjat għat-twettiq tal-konċessjoni 
inkwistjoni, bil-konsegwenza li wara l-
għoti tal-konċessjoni, il-konċessjonarju
ma jistax jissostitwixxi dan il-persunal
b'persunal ieħor li jkollu anqas kwalifiki
jew ħiliet minn dawk meħtieġa u, fejn
ikun hemm tibdil, għandu jkun hemm il-
kunsens sussegwenti tal-awtorità jew l-
entità kontraenti li trid tivverifika li s-
sostituti jiżguraw organizzazzjoni u kwalità 
ekwivalenti;

Or. es

Emenda 871
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) servizz ta’ wara l-bejgħ u l-assistenza 
teknika, id-data tal-kunsinna u l-perjodu 

(c) servizz ta’ wara l-bejgħ u l-assistenza 
teknika, id-data tal-kunsinna u l-perjodu 
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tal-kunsinna jew il-perjodu tat-tlestija; tal-kunsinna jew il-perjodu tat-tlestija; u 
kriterji ta' kwalità għal utenti;

Or. de

Emenda 872
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-proċess speċifiku tal-produzzjoni jew 
il-kunsinna tax-xogħlijiet mitluba, il-
provvisti jew is-servizzi jew ta' kwalunkwe 
stadju ieħor fiċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu kif 
imsemmi fil-punt 14 tal-paragrafu 1 tal-
Artikolu 2, sal-punt li l-kriterji 
jikkonċernaw fatturi direttament involuti 
f'dawn il-proċessi u jikkaratterizzaw il-
proċess speċifiku tal-produzzjoni jew il-
forniment tax-xogħlijiet, il-provvisti jew is-
servizzi.

(d) il-proċess speċifiku tal-produzzjoni jew 
il-kunsinna tax-xogħlijiet mitluba, il-
provvisti jew is-servizzi jew ta' kwalunkwe 
stadju ieħor fiċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu kif 
imsemmi fil-punt 14 tal-paragrafu 1 tal-
Artikolu 2, is-sostenibbiltà tal-proċess ta' 
produzzjoni u l-użu ta' kriterji tal-
kummerċ leali.

(e) spejjeż esterni, bħalma huma l-ispejjeż 
ambjentali ġġenerati mill-vjaġġi twal bit-
triq li għandhom isiru sabiex jipprovdu s-
servizz u li jistgħu jitnaqqsu bl-użu ta' 
mezz tat-trasport li jirrispetta l-ambjent, 
bħall-ferrovija.

Or. de

Emenda 873
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 4 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) is-sikurezza u l-kapaċità teknika u 
finanzjarja tal-offerent.
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Emenda 874
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 4 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-prezz u l-ispejjeż.

Or. de

Emenda 875
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 4 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) konsiderazzjonijiet soċjali li 
għandhom x'jaqsmu mal-ispejjeż soċjali 
esterni direttament marbuta maċ-ċiklu 
tal-ħajja, bħall-impatt tal-produzzjoni fuq 
l-ambjent tal-madwar u l-komunitajiet li 
jmissu miegħu. Kundizzjonijiet soċjali u 
regoli ta' impjieg li jirregolaw is-saħħa u
s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, is-
sigurtà soċjali u l-kundizzjonijiet tax-
xogħol, kif stipulati fil-liġijiet nazzjonali u 
tal-UE, regolamenti jew dispożizzjonijiet 
amministrattivi, sentenzi ta' arbitraġġ, 
ftehimiet kollettivi, kuntratti u 
dispożizzjonijiet internazzjonali tal-liġi
tax-xogħol li japplikaw fil-post fejn isir ix-
xogħol, is-servizz jew il-fornitura; dawn l-
obbligi japplikaw f'sitwazzjonijiet 
transkonfinali, fejn ħaddiema minn Stat 
Membru wieħed jipprovdu servizzi fi Stat 
Membru ieħor.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Nappoġġja bis-sħiħ il-proposta tas-Sur Juvin biex jitħassru d-dispożizzjonijiet dwar 
speċifikazzjonijiet tekniċi.  Jekk dik il-proposta ma tassigurax maġġoranza, din l-emenda 
tista' tkun alternattiva.

Emenda 876
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 877
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 878
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Ġiet imfassla fuq il-bażi ta' 
informazzjoni xjentifika jew hija bbażata 
fuq kriterji oħra oġġettivi verifikabbli u 
nondiskriminatorji;

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

Or. en

Emenda 879
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Ġiet stabbilita għal applikazzjoni 
ripetuta jew kontinwa;

imħassar

Or. en

Emenda 880
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Hija aċċessibbli għall-partijiet 
interessati kollha.

(c) id-dejta mitluba tista’ tiġi pprovduta bi 
sforz raġonevoli minn atturi ekonomiċi 
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normalment diliġenti, inklużi atturi minn 
pajjiżi terzi.

Or. en

Emenda 881
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti għandhom jippermettu lill-
operaturi ekonomiċi japplikaw 
metodoloġija differenti biex jistabbilixxu l-
ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-offerta 
tagħhom, dment li jipprovaw li din il-
metodoloġija hija konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fil-punti a, b u c u hija 
ekwivalenti għall-metodoloġija indikata 
mill-awtorità kontraenti jew mill-entità 
kontraenti.

L-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti għandhom jippermettu lill-
operaturi ekonomiċi japplikaw 
metodoloġija differenti biex jistabbilixxu l-
ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-offerta 
tagħhom, dment li jipprovaw li din il-
metodoloġija hija konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fil-punti a, b u c u hija 
ekwivalenti għall-metodoloġija indikata 
mill-awtorità kontraenti jew mill-entità 
kontraenti. Madankollu sabiex ma ssirx 
diskriminazzjoni ma' dawk l-offerenti li 
jinvestu l-ħin u l-flus biex ikunu konformi 
mal-metodoloġija indikata mill-awtorità 
kontraenti, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jistaqsu għal dokument iċċertifikat 
minn terza persuna bħala prova biex ikun 
sodisfatt il-kriterju tal-ekwivalenza.

Or. en

Emenda 882
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull meta tiġi adottatta metodoloġija 
komuni għall-kalkolu tal-ispejjeż taċ-ċiklu 

imħassar
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tal-ħajja bħala parti minn att leġiżlattiv 
tal-Unjoni, fosthom atti delegati skont 
leġiżlazzjoni speċifika għas-settur, din 
għandha tiġi applikata fejn l-ikkostjar taċ-
ċiklu tal-ħajja jkun inkluż fil-kriterji tal-
għoti msemmija fl-Artikolu 39 il-
paragrafu 4.
Lista ta' tali atti leġiżlattivi u delegati 
huma stipulati fl-Anness II. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 46 
rigward l-aġġornar ta’ din il-lista, fejn fuq 
il-bażi tal-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni 
ġdida, ikunu meħtieġa t-tħassir jew il-
modifika ta’ din il-leġiżlazzjoni jew ta’ 
dawn l-emendi.

Or. en

Emenda 883
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull meta tiġi adottatta metodoloġija 
komuni għall-kalkolu tal-ispejjeż taċ-ċiklu 
tal-ħajja bħala parti minn att leġiżlattiv 
tal-Unjoni, fosthom atti delegati skont 
leġiżlazzjoni speċifika għas-settur, din 
għandha tiġi applikata fejn l-ikkostjar taċ-
ċiklu tal-ħajja jkun inkluż fil-kriterji tal-
għoti msemmija fl-Artikolu 39 il-
paragrafu 4.

imħassar

Lista ta' tali atti leġiżlattivi u delegati 
huma stipulati fl-Anness II. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 46 
rigward l-aġġornar ta’ din il-lista, fejn fuq 
il-bażi tal-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni 
ġdida, ikunu meħtieġa t-tħassir jew il-
modifika ta’ din il-leġiżlazzjoni jew ta’ 
dawn l-emendi.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjonijiet li jħeġġu l-awtoritajiet kontraenti biex jużaw iċ-ċiklu tal-ħajja bħala kriterju 
għall-għoti jintlaqgħu tajjeb. Madankollu, ir-rekwiżit legali tirreferi għall-metodu ta' kalkolu
futur li għad irid jiġi speċifikat u għandu jiġi rifjutat f'dan il-punt, għal raġunijiet ta'
prevedibbiltà.

Emenda 884
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41 imħassar
Sottokuntrattar
1. Fid-dokumenti tal-konċessjoni, l-
awtorità jew l-entità kontraenti tista’ titlob 
jew jista’ jkun meħtieġ minn Stat Membru 
li jintalab li l-offerent jindika fl-offerta 
tiegħu kwalunkwe sehem mill-kuntratt li 
hu jista’ jkollu l-ħsieb li jagħti bħala 
sottokuntratt lil partijiet terzi u jindika 
kwalunkwe sottokuntratturi proposti.
2. Il-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr 
ħsara għall-kwistjoni tar-responsabilità 
tal-attur ekonomiku prinċipali.

Or. en

Emenda 885
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41 imħassar
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Sottokuntrattar
1. Fid-dokumenti tal-konċessjoni, l-
awtorità jew l-entità kontraenti tista’ titlob 
jew jista’ jkun meħtieġ minn Stat Membru 
li jintalab li l-offerent jindika fl-offerta 
tiegħu kwalunkwe sehem mill-kuntratt li 
hu jista’ jkollu l-ħsieb li jagħti bħala 
sottokuntratt lil partijiet terzi u jindika 
kwalunkwe sottokuntratturi proposti.
2. Il-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr 
ħsara għall-kwistjoni tar-responsabilità 
tal-attur ekonomiku prinċipali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-relazzjoni bejn l-offerent u kwalunkwe sottokuntrattur hija regolata mil-liġi kuntrattwali 
nazzjonali, li din id-direttiva ma għandhiex taffettwa. Id-dispożizzjoni twassal ukoll għal
sitwazzjoni legali mhux ċara, peress li subkuntrattur jista' jsir kuntrattur. Id-dispożizzjoni
tista' ċċaħħad wkoll lill-awtorità kontraenti mill-possibbiltà li jinżamm pagament fl-istennija
li l-kuntratt mhux se jitwettaq kif suppost.

Emenda 886
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fid-dokumenti tal-konċessjoni, l-
awtorità jew l-entità kontraenti tista’ titlob 
jew jista’ jkun meħtieġ minn Stat Membru 
li jintalab li l-offerent jindika fl-offerta 
tiegħu kwalunkwe sehem mill-kuntratt li 
hu jista’ jkollu l-ħsieb li jagħti bħala 
sottokuntratt lil partijiet terzi u jindika 
kwalunkwe sottokuntratturi proposti.

1. Fid-dokumenti tal-akkwist, min jagħti 
konċessjoni jista’ jitlob jew jista’ jkun 
meħtieġ minn Stat Membru li jitlob lill-
offerent sabiex fl-offerta tiegħu jindika 
kwalunkwe sehem mill-kuntratt li hu jista’ 
jkollu l-ħsieb li jagħti bħala sottokuntratt lil 
partijiet terzi u jindika anki kwalunkwe 
sottokuntratturi proposti. L-Istati Membri 
għandhom jillimitaw il-possibilità għal 
offerent li jagħti bħala subkuntratt 
kwalunkwe partijiet mix-xogħolijiet jew 
servizzi li jridu jitwettqu jew oġġetti għall-
kunsinna għal mhux aktar minn tliet 
livelli suċċessivi ta’ subkuntrattar.
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Or. en

Emenda 887
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fid-dokumenti tal-konċessjoni, l-
awtorità jew l-entità kontraenti tista’ titlob 
jew jista’ jkun meħtieġ minn Stat Membru 
li jintalab li l-offerent jindika fl-offerta 
tiegħu kwalunkwe sehem mill-kuntratt li 
hu jista’ jkollu l-ħsieb li jagħti bħala 
sottokuntratt lil partijiet terzi u jindika 
kwalunkwe sottokuntratturi proposti.

1. Fid-dokumenti tal-konċessjoni, l-
awtorità jew l-entità kontraenti tista’ titlob 
jew jista’ jkun meħtieġ minn Stat Membru 
li jintalab li l-offerent jindika fl-offerta 
tiegħu kwalunkwe sehem mill-kuntratt li 
hu jista’ jkollu l-ħsieb li jagħti bħala 
sottokuntratt lil partijiet terzi.

Il-lista ta' subkuntratturi għandhom jiġu 
aġġornati matul il-ħajja tal-kuntratt ta' 
konċessjoni sabiex jistqiesu s-
sostituzzjonijiet jew il-bidliet.

Or. it

Emenda 888
Josef Weidenholzer

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fid-dokumenti tal-konċessjoni, l-
awtorità jew l-entità kontraenti tista’ titlob 
jew jista’ jkun meħtieġ minn Stat Membru 
li jintalab li l-offerent jindika fl-offerta 
tiegħu kwalunkwe sehem mill-kuntratt li 
hu jista’ jkollu l-ħsieb li jagħti bħala 
sottokuntratt lil partijiet terzi u jindika 
kwalunkwe sottokuntratturi proposti.

1. L-awtoritajiet kontraenti jew l-entitajiet 
kontraenti għandhom jitolbu lill-offerent
jindika fl-offerta tiegħu kwalunkwe sehem 
mill-kuntratt li hu jista’ jkollu l-ħsieb li 
jagħti bħala sottokuntratt lil partijiet terzi u 
jindika kwalunkwe sottokuntratturi 
proposti.

Or. de
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Emenda 889
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fid-dokumenti tal-konċessjoni, l-
awtorità jew l-entità kontraenti tista’ titlob 
jew jista’ jkun meħtieġ minn Stat Membru 
li jintalab li l-offerent jindika fl-offerta 
tiegħu kwalunkwe sehem mill-kuntratt li 
hu jista’ jkollu l-ħsieb li jagħti bħala 
sottokuntratt lil partijiet terzi u jindika 
kwalunkwe sottokuntratturi proposti.

1. Fid-dokumenti tal-akkwist, min jagħti 
konċessjoni jista' jitlob jew jista’ jkun 
meħtieġ minn Stat Membru li jitlob lill-
offerent sabiex fl-offerta tiegħu jindika 
kwalunkwe sehem mill-kuntratt li hu jista’ 
jkollu l-ħsieb li jagħti bħala sottokuntratt lil 
partijiet terzi u jindika anki kwalunkwe 
sottokuntratturi proposti. Min jagħti 
konċessjoni jista' jindika liema partijiet
tax-xogħlijiet jew is-servizzi ma jistgħux 
jiġu subappaltati. Meta partijiet mix-
xogħlijiet jew is-servizzi jiġu subappaltati, 
l-offerent għandu jinforma lil min jagħti 
konċessjoni. L-Istati Membri għandhom 
jillimitaw il-possibilità għal offerent li 
jagħti bħala sottokuntratt kwalunkwe 
partijiet mix-xogħolijiet jew servizzi li 
jridu jitwettqu jew oġġetti għall-kunsinna 
għal mhux aktar minn tliet livelli 
suċċessivi ta’ subkuntrattar. Is-
subkuntrattar ma jistax iwassal għal 
kundizzjonijiet tax-xoghol jew standards 
ambjentali aktar baxxi.

Or. en

Emenda 890
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fid-dokumenti tal-konċessjoni, l-
awtorità jew l-entità kontraenti tista’ titlob 

1. Fid-dokumenti tal-konċessjoni, l-
awtorità jew l-entità kontraenti għandha 
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jew jista’ jkun meħtieġ minn Stat Membru 
li jintalab li l-offerent jindika fl-offerta 
tiegħu kwalunkwe sehem mill-kuntratt li 
hu jista’ jkollu l-ħsieb li jagħti bħala 
sottokuntratt lil partijiet terzi u jindika 
kwalunkwe sottokuntratturi proposti.

titlob u għandha tkun meħtieġa minn Stat 
Membru li titlob lill-offerent jindika fl-
offerta tiegħu kwalunkwe sehem mill-
kuntratt li hu jista’ jkollu l-ħsieb li jagħti 
bħala sottokuntratt lil partijiet terzi u 
jindika kwalunkwe sottokuntratturi 
proposti.

Or. fr

Emenda 891
Pier Antonio Panzeri

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr 
ħsara għall-kwistjoni tar-responsabilità tal-
attur ekonomiku prinċipali. L-Istati 
Membri għandhom jipprovdu għal 
sistema ta’ responsabilità konġunta u 
indipendenti matul il-katina tas-
subkuntrattar. Huma għandhom jiżguraw 
li l-kuntrattur ewlieni u kull 
subkuntrattur intermedjarju li jkun fi 
ksur tad-drittijiet fundamentali, ir-
rekwiżiti tas-saħħa u s-sigurtà jew ir-
regoli soċjali u tax-xogħol kif stipulati fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u nazzjonali u fi 
ftehimiet kollettivi li japplikaw fil-post 
fejn ikun qed isir ix-xogħol, is-servizz jew 
il-provvista, jista' jkollu l-obbligu legali li 
jagħmel il-pagamenti dovuti fir-rigward 
ta’ dan il-ksur, bħal remunerazzjoni, taxxi 
jew kontribuzzjonijiet soċjali dovuti, 
flimkien ma’ jew minflok is-subkuntrattur 
li qed jimpjega, jew il-kuntrattur li min 
iħaddmu huwa subkuntrattur dirett.

Or. en
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Emenda 892
Marc Tarabella

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal sistema ta’ responsabilità konġunta
u indipendenti matul il-katina tas-
sottokuntrattar. Huma għandhom 
jiżguraw li l-kuntrattur ewlieni u kull 
subkuntrattur intermedjarju li jkunu fi 
ksur tad-drittijiet fundamentali, ir-
rekwiżiti tas-saħħa u s-sigurtà jew ir-
regoli soċjali u tax-xogħol kif stipulati fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-Unjoni u fi 
ftehimiet kollettivi li japplikaw fil-post 
fejn ikun qed isir ix-xogħol, is-servizz jew 
il-provvista, jista' jkollu l-obbligu legali li 
jagħmel il-pagamenti dovuti fir-rigward 
ta’ dan il-ksur, flimkien ma’ jew minflok 
is-subkuntrattur li qed jimpjega, jew il-
kuntrattur li min iħaddmu huwa 
subkuntrattur dirett.
L-Istati Membri jistgħu jipprovdu regoli
għal responsabilità aktar stretta skont il-
liġi nazzjonali.

Or. fr

Emenda 893
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li 
min jagħti konċessjoni jista' jirrifjuta
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subkuntrattur li ġie propost minn 
operatur ekonomiku fil-każ li:
(i) is-subkuntrattur jonqos milli jilħaq il-
kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni fil-
proċedura prevista biex l-operatur 
ekonomiku jkun jista' jwettaq il-kuntratt;
(ii) is-subkuntrattur ma jkollux il-
kapaċitajiet li jwettaq parti mill-kuntratt
kif suppost.
Il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni fil-
proċedura u l-kapaċitajiet tal-
subkuntrattur biex iwettaq il-kuntratt
għandhom jiġu vvalutati fi proporzjon tal-
parti tal-kuntratt li twettaq, fuq il-bażi tal-
kriterji tal-għażla stabbiliti fl-Artikolu 36.

Or. pl

Emenda 894
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 42 imħassar
[...]

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-direttivi fis-seħħ bħalissa għandhom fihom dispożizzjonijiet xierqa li jistabbilixxu regoli
dwar il-kondotta ta' proċeduri għall-għoti ta' konċessjoni. Id-disposizzjonijiet ta' dan l-
artikolu jimponi piż amministrattiv żejjed fuq l-awtoritajiet kontraenti u jservu biex jagħmlu
proċeduri għall-għoti ta' konċessjoni anqas flessibbli.

Emenda 895
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Modifikazzjoni tal-konċessjonijiet matul 
it-terminu tagħhom

Modifikazzjoni tal-konċessjonijiet 
mogħtija wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva.

Or. it

Emenda 896
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Modifika sostanzjali tad-
dispożizzjonijiet ta’ konċessjoni matul it-
terminu tiegħu għandha titqies bħala 
għoti ġdid għall-finijiet ta’ din id-Direttiva 
u għandha teħtieġ proċedura tal-għoti tal-
konċessjoni ġdida skont din id-Direttiva.

imħassar

Or. en

Emenda 897
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Modifika sostanzjali tad-
dispożizzjonijiet ta’ konċessjoni matul it-
terminu tiegħu għandha titqies bħala għoti 
ġdid għall-finijiet ta’ din id-Direttiva u 
għandha teħtieġ proċedura tal-għoti tal-
konċessjoni ġdida skont din id-Direttiva.

1. Modifika sostanzjali tad-
dispożizzjonijiet matul it-terminu ta’ 
konċessjoni mogħtija wara d-dħul fis-seħħ 
ta' din id-Direttiva għandha titqies bħala 
għoti ġdid għall-finijiet ta’ din id-Direttiva 
u għandha teħtieġ proċedura tal-għoti tal-
konċessjoni ġdida skont din id-Direttiva.

Or. it
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Emenda 898
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Modifika sostanzjali tad-
dispożizzjonijiet ta’ konċessjoni matul it-
terminu tiegħu għandha titqies bħala għoti 
ġdid għall-finijiet ta’ din id-Direttiva u 
għandha teħtieġ proċedura tal-għoti tal-
konċessjoni ġdida skont din id-Direttiva.

1. Konċessjoni tista' tiġi mmodifikata 
matul it-terminu tagħha permezz ta' 
ftehim supplimentari sakemm il-modifiki 
mhumiex sostanzjali. Modifika sostanzjali 
tat-termini ta’ konċessjoni matul it-terminu 
tiegħu għandha teħtieġ proċedura għall-
għoti ġdida skont din id-Direttiva, soġġetta 
għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 6.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet dwar il-modifika ta' konċessjoni permezz ta' ftehim supplimentari jeħtieġ 
li jiġu ċċarati biex jippermettu flessibilità akbar, sabiex jittieħed kont tan-natura tal-
konċessjonijiet, li huma kuntratti fit-tul.

Emenda 899
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Modifika ta' konċessjoni matul it-
terminu tagħha għandha titqies 
sostanzjali fit-tifsira tal-paragrafu 1, fejn 
dan jagħmel il-konċessjoni sostanzjalment 
differenti minn dik inizjalment konkluża. 
Fi kwalunkwe każ, mingħajr preġudizzju 
għall-paragrafu 3 u 4, il-modifika 
għandha tiġi kkunsidrati sostanzjali fejn 
tintlaħaq waħda mill-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

imħassar

(a) il-modifika tintroduċi kundizzjonijiet 
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li, li kieku kienu parti mill-proċedura tal-
għoti tal-konċessjoni inizjali, kienu 
jippermettu għall-għażla ta’ applikanti 
oħra minn dawk inizjalment magħżula 
jew li jippermettu l-għoti tal-konċessjoni 
lil applikant jew offerent ieħor;
(b) il-modifika bidliet il-bilanċ ekonomiku 
tal-konċessjoni favur il-konċessjonarju 
jew
(c) il-modifika testendi l-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-konċessjoni b’mod 
konsiderevoli sabiex ikopri provvisti, 
servizzi jew xogħlijiet li inizjalment ma 
kinux koperti.

Or. en

Emenda 900
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 - paragrafu 2 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Modifika ta' konċessjoni matul it-
terminu tagħha għandha titqies sostanzjali 
fit-tifsira tal-paragrafu 1, fejn dan 
jagħmel il-konċessjoni sostanzjalment 
differenti minn dik inizjalment konkluża 
Fi kwalunkwe każ, mingħajr ħsara għall-
paragrafi 3 u 4, modifika għandha tiġi 
kkunsidrata sostanzjali fejn tintlaħaq 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

2. Modifika ta' konċessjoni matul it-
terminu tagħha għandha titqies sostanzjali 
fejn tintlaħaq waħda mill-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

(-a) il-modifika tibdel in-natura tal-
konċessjoni;
(-aa) il-modifika timplika s-sostituzzjoni 
ta' min jagħti konċessjoni;
Din id-dispożizzjoni ma għandhiex 
tapplika fil-każ ta' suċċessjoni universali
jew parzjali għall-pożizzjoni tal-ewwel
kuntrattur wara:
(i) operazzjonijiet koorporattivi ta' 
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ristrutturar,
(ii) it-trasferiment tal-kapital jew tal-assi 
bejn l-impriżi,
(iii) l-akkwist ta' min jagħti konċessjoni 
wara falliment jew skont klawsola
kuntrattwali minn operatur ekonomiku 
ieħor li jissodisfa l-kriterji ta' selezzjoni 
kwalitattiva inizjalment stabbiliti, sakemm 
dan ma jinvolvix modifiki sostanzjali oħra
tal-konċessjoni u ma jkunx intiż biex 
jevita l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tan-nozzjoni ta' "modifika sostanzjali".

Emenda 901
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-modifika bidliet il-bilanċ ekonomiku 
tal-konċessjoni favur il-konċessjonarju 
jew

(b) il-modifika tibdel sostanzjalement il-
bilanċ ekonomiku tal-konċessjoni, jew

Or. fr

Emenda 902
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sakemm in-natura ġenerali tal-
konċessjoni jibqa l-istess, kwalunkwe 
modifika taghħa ma għandhiex titqies
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sostanzjali meta:
(a) il-modifika ġiet prevista fil-kuntratt ta' 
konċessjoni oriġinali permezz ta' klawsoli 
jew għażliet ta' rieżami ċari, preċiżi u 
inekwivokabbli li jddiskrivu l-ambitu u n-
natura tal-modifiki possibbli kif ukoll il-
kundizzjonijiet li taħthom dawn jistgħu
jintużaw;
(b) il-valur tagħhom ma jaqbiżx il-limitu 
stabbilit fl-Artikolu 6 u din hija taħt il-
15% tal-valur aġġornat tal-konċessjoni
fid-data ta' skadenza għat-traspożizzjoni
ta' din id-Direttiva.
għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-
subparagrafu preċedenti:
(i) fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi vvalutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattiv tal-modifiki suċċessivi. 
Fir-rigward ta' konċessjonijiet li 
għaddejjin fid-data finali għat-
traspożizzjoni ta' din id-Direttiva, il-valur 
ikkonċernat għandu jkun il-valur 
kumulattiv aġġornat tal-modifiki 
suċċessivi mid-data finali għat-
traspożizzjoni ta' din id-Direttiva;
(ii) il-valur għandu jiġi kkalkulat skont il-
metodu stipulat fl-Artikolu 6;
(iii) il-valur għandu jiġi espress fi flus
kostanti fid-data finali għat-traspożizzjoni
ta' din id-Direttiva jew mid-data tal-
modifika ppjanata, kif applikabbli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tintroduċi aktar flessibbiltà għall-modifika tal-konċessjonijiet.

Emenda 903
Robert Rochefort

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sakemm in-natura ġenerali tal-
konċessjoni tibqa' l-istess, il-modifika tal-
konċessjoni ma għandhiex titqies bħala 
waħda sostanzjali meta:
(a) il-modifika ġiet prevista fil-kuntratt ta' 
konċessjoni oriġinali permezz ta' klawsoli 
jew għażliet ta' rieżami ċari, preċiżi u 
inekwivokabbli li jddiskrivu l-kamp ta' 
applikazzjoni u n-natura tal-modifiki 
possibbli kif ukoll il-kundizzjonijiet li 
taħthom dawn jistgħu jintużaw;
(b) il-valur tagħha ma jaqbiżx il-limitu 
stabbilit fl-Artikolu 6 u ma jaqbiżx 10% 
tal-valur aġġornat tal-kuntratt oriġinali.
Fejn isiru modifiki suċċessivi, il-valur 
imsemmi huwa vvalutat abbażi tal-valur 
aġġornat kumulattiv tal-modifiki 
suċċessivi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jieħu f'idejh l-idea tar-Rapporteur (Emenda 191) b'bidla fil-limitu minn 5% sa 10% sabiex 
ikun hemm aktar flessibbiltà.

Emenda 904
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sakemm in-natura ġenerali tal-
konċessjoni tibqa' l-istess, il-modifika tal-
konċessjoni ma għandhiex titqies bħala 
waħda sostanzjali meta:
(a) il-modifika ġiet prevista fil-kuntratt ta' 
konċessjoni oriġinali permezz ta' klawżoli 
jew għażliet ta' rieżami ċari, preċiżi u 
inekwivokabbli li jddiskrivu l-kamp ta' 
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applikazzjoni u n-natura tal-modifiki
possibbli kif ukoll il-kundizzjonijiet li 
taħthom dawn jistgħu jintużaw; jew
(b) il-valur tagħha ma jaqbiżx il-limitu 
stabbilit fl-Artikolu 6 u ma jaqbiżx 5% tal-
valur aġġornat tal-kuntratt oriġinali.
Fejn isiru modifiki suċċessivi, il-valur 
imsemmi huwa vvalutat abbażi tal-valur 
aġġornat kumulattiv tal-modifiki 
suċċessivi.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-Emenda 191 tar-Rapporteur: il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan il-paragrafu l-
ġdid mhumiex kumulattivi (il-kelma "jew" hija miżjuda).)

Emenda 905
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-sostituzzjoni tal-konċessjonarju 
għandha titqies bħala modifika sostanzjali 
skont it-tifisra tal-paragrafu 1.

imħassar

Madanakollu, l-ewwel subparagrafu ma 
għandux japplika fil-każ ta’ suċċessjoni 
universali jew parzjali fil-pożizzjoni tal-
kuntrattur inizjali, wara operazzjonijiet 
ta’ ristrutturar korporattiv, insolvenza jew 
abbażi ta' klawżola kuntrattwali ta' 
operatur ekonomiku ieħor li jissodisfa l-
kriterji tal-għażla kwalitattiva inizjalment 
stabbiliti, dejjem jekk dan ma jwassalx 
għal modifiki sostanzjali oħrajn fil-
konċessjoni u ma jkollux l-għan li tiġi 
evitata l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Or. en
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Emenda 906
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Is-sostituzzjoni tal-konċessjonarju 
għandha titqies bħala modifika sostanzjali 
skont it-tifisra tal-paragrafu 1.

imħassar

Madanakollu, l-ewwel subparagrafu ma 
għandux japplika fil-każ ta’ suċċessjoni 
universali jew parzjali fil-pożizzjoni tal-
kuntrattur inizjali, wara operazzjonijiet 
ta’ ristrutturar korporattiv, insolvenza jew 
abbażi ta' klawżola kuntrattwali ta' 
operatur ekonomiku ieħor li jissodisfa l-
kriterji tal-għażla kwalitattiva inizjalment 
stabbiliti, dejjem jekk dan ma jwassalx 
għal modifiki sostanzjali oħrajn fil-
konċessjoni u ma jkollux l-għan li tiġi 
evitata l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Test inkorporat fil-paragrafu 2.

Emenda 907
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 908
Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Emenda teknika (li għandha tinqara flimkien mal-Emenda 191 tar-Rapporteur: paragrafu 4 
tal-Artikolu 42 inkorporat fil-paragrafu 2a ġdid tal-Artikolu 42).

Emenda 909
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Text covered by paragraph 2a.

Emenda 910
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limit stabbiliti fl-Artikolu 5 
u/jew fejn hija taħt il-20% tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tibdilx in-natura ġenerali tal-kuntratt. 
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattivi tal-modifiki suċċessivi.

Or. it

Emenda 911
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 5 
u fejn ikun inqas minn 20 % tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tibdilx in-natura ġenerali tal-kuntratt. 
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattivi tal-modifiki suċċessivi. 
Żieda fl-ammonti attwali li ġew mill-
konċessjonarju minn partijiet terzi meta 
mqabbla mal-ammonti stmati mill-
awtorità jew l-entità kontraenti fil-bidu 
tal-proċess ta' akkwist ma għandhomx 
jinkludu modifika tal-kuntratt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mal-approċċ ECR fid-Direttiva Prinċipali. Il-valur awtomatiku permissibbli 
qabel bidla fil-kuntratt ta' konċessjoni skont l-Artikolu 42.4 huwa kkunsidrat "sostanzjali" 
għandu jiżdied minn 5% għal mill-inqas 20%. Barra minn hekk jaqbel li wieħed jagħmilha 
espliċita li jekk konċessjonarju ma jaċċettax ir-riskji operazzjonali, huwa għandu jżomm in-
naħa pożittiva.

Emenda 912
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Modifiki fil-konċessjoni ma 
għandhomx jitqiesu sostanzjali skont it-
tifsira tal-paragrafu 1 fejn dawn ġew 
previsti fid-dokumenti tal-konċessjoni fi 
klawżoli jew opzjonijiet ta’ reviżjoni ċari, 

imħassar
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preċiżi u inekwivokabbli. Dawn il-klawżoli 
għandhom jiddikjaraw il-kamp ta’ 
applikazzjoni u n-natura tal-modifiki jew 
l-għażliet possibbli kif ukoll il-
kundizzjonijiet li dawn jistgħu jintużaw 
fihom. Ma għandhomx jipprevedu 
modifiki jew opzjonijiet li jibdlu n-natura 
ġenerali tal-konċessjoni.

Or. en

Emenda 913
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Modifiki fil-konċessjoni ma 
għandhomx jitqiesu sostanzjali skont it-
tifsira tal-paragrafu 1 fejn dawn ġew 
previsti fid-dokumenti tal-konċessjoni fi 
klawżoli jew opzjonijiet ta’ reviżjoni ċari, 
preċiżi u inekwivokabbli. Dawn il-klawżoli 
għandhom jiddikjaraw il-kamp ta’ 
applikazzjoni u n-natura tal-modifiki jew 
l-għażliet possibbli kif ukoll il-
kundizzjonijiet li dawn jistgħu jintużaw 
fihom. Ma għandhomx jipprevedu 
modifiki jew opzjonijiet li jibdlu n-natura 
ġenerali tal-konċessjoni.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Test inkorporat fil-paragrafu 2a.

Emenda 914
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Modifiki fil-konċessjoni ma għandhomx 
jitqiesu sostanzjali skont it-tifsira tal-
paragrafu 1 fejn dawn ġew previsti fid-
dokumenti tal-konċessjoni fi klawżoli jew 
opzjonijiet ta’ reviżjoni ċari, preċiżi u 
inekwivokabbli. Dawn il-klawżoli 
għandhom jiddikjaraw il-kamp ta’ 
applikazzjoni u n-natura tal-modifiki jew l-
għażliet possibbli kif ukoll il-
kundizzjonijiet li dawn jistgħu jintużaw 
fihom. Ma għandhomx jipprevedu modifiki 
jew opzjonijiet li jibdlu n-natura ġenerali 
tal-konċessjoni.

5. Modifiki fil-konċessjoni ma għandhomx 
jitqiesu sostanzjali skont it-tifsira tal-
paragrafu 1 fejn dawn ġew previsti fid-
dokumenti tal-konċessjoni fi klawżoli jew 
opzjonijiet ta’ reviżjoni ċari, preċiżi u 
inekwivokabbli.u jsiru skont il-liġi. Dawn 
il-klawżoli għandhom jiddikjaraw il-kamp 
ta’ applikazzjoni u n-natura tal-modifiki 
jew l-għażliet possibbli kif ukoll il-
kundizzjonijiet li dawn jistgħu jintużaw 
fihom. Ma għandhomx jipprevedu modifiki 
jew opzjonijiet li jibdlu n-natura ġenerali 
tal-konċessjoni.

Or. it

Emenda 915
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, 
modifika sostanzjali ma għandhiex teħtieġ 
proċedura tal-għoti ta’ konċessjoni ġdida 
fejn jintlaħqu l-kundizzjonijiet kumulattivi 
li ġejjin:

Modifika sostanzjali ma għandhiex teħtieġ 
proċedura tal-għoti ta’ konċessjoni ġdida 
fejn il-modifikazzjoni hija limitata għal 
estensjoni tat-tul tal-konċessjoni meħtieġa 
biex iżżomm jew ittejjeb l-effiċjenza u l-
prestazzjoni tal-attività fil-kamp ta' 
applikazzjoni tad-direttiva jew fejn 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet kumulattivi li 
ġejjin:

Or. en

Emenda 916
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-ħtieġa għal modifika seħħet 
minħabba ċirkostanzi li awtorità jew entità 
kontraenti diliġenti ma setgħux ibassru

(a) il-ħtieġa għal modifika seħħet 
minħabba ċirkostanzi li awtorità jew entità 
kontraenti diliġenti ma setgħux jantiċipaw

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Drafting amendment.

Emenda 917
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-ħtieġa għal modifika seħħet 
minħabba ċirkostanzi li awtorità jew entità 
kontraenti diliġenti ma setgħux ibassru

(a) il-ħtieġa għal modifika seħħet 
minħabba ċirkostanzi b'mod partikolari ta' 
natura teknika u/jew finanzjarja li 
persuna diliġenti li tagħti konċessjoni ma 
setgħetx tbassar,

Or. en

Emenda 918
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-modifika ma tibdilx in-natura 
ġenerali tal-konċessjoni

imħassar

Or. en
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Emenda 919
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) fil-każ ta' konċessjonijiet mogħtija mill-
awtoritajiet kontraenti fejn kwalunkwe 
żieda fil-prezz ma tkunx ogħla minn 50% 
tal-valur tal-konċessjoni oriġinali.

(c) il-valur tal-modifika maħsuba ma 
jaqbiżx 50% tal-valur aġġornat tal-
konċessjoni. Il-valur għandu jiġi aġġornat 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 2a.

Or. fr

Emenda 920
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) fil-każ ta' konċessjonijiet mogħtija mill-
awtoritajiet kontraenti fejn kwalunkwe 
żieda fil-prezz ma tkunx ogħla minn 50%
tal-valur tal-konċessjoni oriġinali.

(c) fil-każ ta' konċessjonijiet mogħtija mill-
awtoritajiet kontraenti fejn il-valur tal-
modifika ma jaqbiżx 50% tal-valur inizjali 
aġġornat tal-konċessjoni;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Bidla teknika għall-Emenda 194 tar-Rapporteur (bi żball, il-verżjoni oriġinali tal-emenda ma 
kinitx negattiva).

Emenda 921
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) fil-każ ta' konċessjonijiet mogħtija (f) jew il-valur tal-modifika maħsuba ma 



PE497.783v03-00 110/152 AM\916835MT.doc

MT

mill-awtoritajiet kontraenti fejn 
kwalunkwe żieda fil-prezz ma tkunx ogħla 
minn 50% tal-valur tal-konċessjoni 
oriġinali.

jaqbizx 50% tal-valur inizjali aġġornat tal-
konċessjoni.

Or. en

Emenda 922
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti
għandhom jippubblikaw avviż dwar dawn 
il-modifiki f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea. Dawn l-avviżi għandu jkun 
fihom l-informazzjoni stabbilita fl-Anness 
VII u jkunu ppubblikati skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 28.

Min jagħti konċessjoni għandu
jippubblika avviż dwar dawn il-modifiki 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 
Dawn l-avviżi għandu jkun fihom l-
informazzjoni stabbilita fl-Anness VII u 
jkunu ppubblikati skont id-dispożizzjonijiet 
tal-Artikolu 28.

Or. en

Emenda 923
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti m'għandhomx jirrikorru għal 
modifiki tal-konċessjoni fil-każijiet li 
ġejjin:

imħassar

(a) fejn il-modifika tkun timmira biex 
tirrimedja nuqqasijiet fil-prestazzjoni tal-
konċessjonarju jew tal-konsegwenzi 
tiegħu, li jistgħu jkunu rrimedjati permezz 
l-infurzar tal-obbligi kuntrattwali;
(b) fejn il-modifika tkun timmira lejn 
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kumpens għar-riskji ta' żidiet fil-prezzijiet 
li huma r-riżultat ta’ varjazzjonijiet fil-
prezzijiet li jistgħu jkollhom impatt 
sostanzjali fuq il-prestazzjoni ta’ kuntratt 
u li jkunu ġew iħħeġġjati mill-
konċessjonarju.

Or. en

Emenda 924
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 7 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fejn il-modifikazzjoni hija limitata 
għal estensjoni tat-tul tal-konċessjoni 
meħtieġa biex min jagħti l-konċessjoni 
jkun jista' jirkupra investimenti oħra li 
saru biex tinżamm jew tittejjeb l-effiċjenza 
u l-prestazzjoni tal-attività kif stabbilit fil-
kamp ta' applikazzjoni tal-konċessjoni. 
Dan it-tip ta' investimenti ma għandux 
jitqies bħala modifiki sostanzjali ta' 
konċessjoni għall-finijiet tal-paragrafu 2 
hawn fuq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Speċjalment għal konċessjonijiet li jimplikaw l-użu ta' faċilitajiet għall-provvista ta' servizzi, 
ħafna drabi l-konċessjonarju jkompli jagħmel investimenti (mhux previsti fil-bidu tal-
konċessjoni) biex jaġġorna l-faċilità għall-evoluzzjoni tas-suq u għad-domanda tal-klijenti 
tiegħu. Jekk dawn l-investimenti ma sarux, l-effiċjenza ġenerali tal-konċessjonarju 
tiddgħajjef, li mhuwiex fl-interess ġenerali.

Emenda 925
Lara Comi

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. it

Emenda 926
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom ukoll jiżguraw 
li, meta konċessjoni tiskadi, u s-servizzi 
mwettqa mill-konċessjonarju jridu 
jibqgħu jingħataw xorta, il-kundizzjonijiet 
li ġejjin ikunu sodisfatti:
(a) fi kwalunkwe każ, il-konċessjonarju 
eżistenti għandu jkun intitolat li jieħu 
sehem fil-proċedura tal-għażla għall-għoti 
tal-konċessjoni l-ġdida;
(b) f'każ li l-konċessjoni tingħata lil 
konċessjonarju ġdid, il-miżuri kollha 
opportuni għandhom jiġu adottati sabiex 
jiġi żgurat li s-servizz ikompli mingħajr 
interruzzjoni matul il-perjodu li fih il-
konċessjonarju eżistenti ġie sostitwit b'dak 
ġdid;
(c) il-konċessjonarju ġdid, jew l-awtorità 
kontraenti, għandu l-obbligu li 
jindennizza lill-konċessjonarju eżistenti 
għal dawk l-investimenti li għadhom ma 
nġabrux lura meta l-konċessjoni skadiet. 
F'każijiet xierqa, u sakemm dan isir 
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permezz ta' kriterji oġġettivi, trasparenti u 
prevedibbli, l-Istati Membri jistgħu 
jistabbilixxu wkoll li l-indemnifikazzjoni 
tista' tinkludi wkoll referenza għall-
avvjament li l-konċessjonarju eżistenti 
żviluppa matul l-isfruttament tal-
konċessjoni u li se jintiret minn dak ġdid.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva proposta tistabbilixxi l-prinċipju ta' proċeduri selettivi għall-offerti għas-suq ta' 
konċessjoni, iżda ma tgħid xejn fir-rigward tal-effetti negattivi potenzjali tas-sostituzzjoni ta' 
konċessjonarju ġdid minflok il-konċessjonarju preċedenti. Meta l-konċessjonarju eżistenti 
jkun żviluppa effettivament suq li ma kienx diġà jeżisti (eżempju l-iżvilupp ta' infrastruttura li 
attirat ħafna klijenti), jidher xieraq li għandha titqies il-possibilità li kumpens għal avvjament 
jiġi rikonoxxut fir-rigward ta' avvjament intanġibbli li nħoloq u li kieku kien jintiret b'xejn 
mill-konċessjonarju ġdid.

Emenda 927
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Titolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Titolu V imħassar
Emendi għad-Direttivi 89/665/KEE u 
98/13/KE
[...]

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sfortunatament il-Kummissjoni għadha ma rrevedietx id-Direttivi dwar ir-Rimedji 89/665/EC 
u 92/13/KE kif mitlub mill-Parlament Ewropew. Kif inhuma bħalissa se joħolqu piż kbir 
burokratiku sproporzjonali fuq konċessjonijiet ta' servizz li min-natura tagħhom huma 
strumenti flessibbli.

Emenda 928
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer



PE497.783v03-00 114/152 AM\916835MT.doc

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar
[...]

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni tad-Direttivi dwar ir-Rimedji 89/665/KEE u 92/13/KE ma tkunx 
proporzjonali għal kuntratti kumplessi bħall-konċessjonijiet. Il-linji gwida għall-Istati 
Membri għandhhom ikunu bbażati fuq il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, li, fis-sentenza 
tagħha dwar il-kawża C-324/98, obbligat lill-Istati Membri li jippermettu biss l-imparzjalità 
tal-proċeduri tal-għoti li għandhom jiġu rieżaminati.

Emenda 929
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar
[...]

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fis-sentenza tagħha fil-Kawża C-324/98 il-QĠUE sabet li l-Istati Membri għandhom ikunu 
obbigati li jippermettu biss rieżami tal-imparzjalità tal-proċeduri ta' akkwist.

Emenda 930
Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 44
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar
[...]

Or. en

Emenda 931
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artiklu 44a
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri xierqa huma disponibbli biex 
jivverifikaw l-imparzjalità tad-deċiżjoni 
tal-għoti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fis-sentenza tagħha fil-Kawża C-324/98 il-QĠUE sabet li l-Istati Membri għandhom ikunu 
obbigati li jippermettu biss rieżami tal-imparzjalità tal-proċeduri ta' akkwist.

Emenda 932
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 45 imħassar
[...]

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni tad-Direttivi dwar ir-Rimedji 89/665/KEE u 92/13/KE ma tkunx 
proporzjonali għal kuntratti kumplessi bħall-konċessjonijiet. Il-linji gwida għall-Istati 
Membri għandhhom ikunu bbażati fuq il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, li, fis-sentenza 
tagħha dwar il-kawża C-324/98, obbligat lill-Istati Membri li jippermettu biss l-imparzjalità 
tal-proċeduri tal-għoti li għandhom jiġu rieżaminati.

Emenda 933
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 45 imħassar
[...]

Or. de

Emenda 934
Mikael Gustafsson

Proposta għal direttiva
Artikolu 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 45 imħassar
[...]

Or. en

Emenda 935
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 4(3), 21(3), 23(2), 25(3), 40(3) u 
52(2) għandha tingħata lill-Kummissjoni 
għal perjodu mhux determinat ta’ żmien 
mid-[data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva].

2. Is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 23(2) 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ żmien indeterminat [id-data 
tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament].

Or. en

Emenda 936
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 4(3), 21(3), 23(2), 25(3), 40(3) u 
52(2), tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin 
mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ fil-
jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-
deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea jew f’data iktar tard speċifikata 
fih. Hija m’għandhiex taffettwa l-validità 
ta’ kwalunkwe att iddelegat li jkun diġà fis-
seħħ.

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 23(2) tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe waqt mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill. Id-deċiżjoni ta’ revoka 
għandha ġġib fi tmiemha d-delega tas-
setgħat speċifikati f'din id-deċiżjoni. Hija 
għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak 
tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
iktar tard speċifikata fih. Hija m’għandhiex 
taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att 
iddelegat li jkun diġà fis-seħħ.

Or. en

Emenda 937
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 49 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard mill-30 ta' Ġunju 2014. 
Huma għandhom jikkomunikaw minnufih 
lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet.

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard mill-30 ta' Ġunju 2014. 
Huma għandhom jikkomunikaw minnufih 
lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet. Din id-Direttiva ma 
għandhiex taffettwa l-għoti ta 'kuntratti 
ta' konċessjonijiet li ġew mogħtija qabel 
[...]1 l-aktar tard.
__________________
1id-data tal-iskadenza tat-traspożizzjoni 

Or. en

Emenda 938
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 49 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa 
mhux aktar tard mill-30 ta' Ġunju 2014. 
Huma għandhom jikkomunikaw minnufih 
lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet.

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva 
sa mhux aktar tard mill-30 ta’ Ġunju 2014.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
dawn id-dispożizzjonijiet ma jkoprux 
konċessjonijiet mogħtija qabel dik id-data.
Huma għandhom jikkomunikaw minnufih 
lill-Kummissjoni t-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-emenda huwa li tiġi evitata l-inċertezza legali fir-rigward ta' kuntratti ta' 
konċessjoni attwali.
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Emenda 939
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 50 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Referenzi għal paragrafu 3(a) u (b) tal-
Artikolu 1 tad-Direttiva 2004/17/KE u l-
paragrafi 3 u 4 tal-Artikolu 1 u Titolu III 
tad-Direttiva 2004/18/KE għandhom ikunu 
interpretati bħala referenzi għal din id-
Direttiva.

1. Referenzi għal paragrafu 3(a) u (b) tal-
Artikolu 1 tad-Direttiva 2004/17/KE u l-
paragrafi 3 u 4 tal-Artikolu 1 u Titolu III 
tad-Direttiva 2004/18/KE għandhom ikunu 
interpretati bħala referenzi għal din id-
Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni l-ġdida tintroduċi perjodu transitorju għal dawk l-impriżi affiljati li 
joperaw fis-settur tal-ilma u oqsma oħra, li l-attivitajiet tagħhom ma jistgħux jiġu separati fil-
kalkolu tat-total tad-dħul rigward il-kondizzjonijiet imposti bl-artikolu 11. B'hekk dawk l-
entitajiet ikunu jistgħu jadattaw għar-regoli attwali mingħajr ma jipperikolaw l-istruttura 
globali tagħhom.

Emenda 940
Françoise Castex

Proposta għal direttiva
Artikolu 50 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
fil-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi tagħhom, 
perjodu transizzjonali ta' bejn 5 u 10 snin 
għall-implimentazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva għal 
kull kuntratt ta' konċessjoni ġdid.

Or. en
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Emenda 941
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Proposta għal direttiva
Artikolu 50 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Konċessjonijiet ta' servizzi għall-fini li 
tiġi eżerċitata l-attività msemmija fil-
paragrafu 3 tal-Anness III li bħalissa 
qegħdin jiġu operati minn impriżi affiljati, 
kif definiti fl-Artikolu 11, jistgħu jiġu 
estiżi mingħajr ma d-dispożizzjonijiet ta' 
din id-Direttiva jkunu applikabbli, 
sakemm 100% tat-total tal-fatturat tal-
impriża affiljata fir-rigward tas-servizzi li 
jikkonċernaw l-attività msemmija fil-
paragrafu 3 tal-Anness III għat-tliet snin 
preċedenti, jiġi mill-provvediment ta' 
servizzi lill-impriżi li magħhom tkun 
affiljata.
Tali estensjonijiet jistgħu jseħħu fi żmien 
3 snin mid-data msemmija fil-paragrafu 1 
tal-Artikolu 49. Il-kuntratti li jirriżultaw 
se jkunu validi sakemm il-kundizzjonijiet 
imsemmija hawn fuq ikunu ġew sodisfatti 
u se jintemmu, sa mhux aktar tard, minn 
5 snin wara d-data msemmija fil-
paragrafu 1 tal-Artikolu 49.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni l-ġdida tintroduċi perjodu transitorju għal dawk l-impriżi affiljati li 
joperaw fis-settur tal-ilma u oqsma oħra, li l-attivitajiet tagħhom ma jistgħux jiġu separati fil-
kalkolu tat-total tad-dħul rigward il-kundizzjonijiet imposti bl-artikolu 11. B'hekk dawk l-
entitajiet ikunu jistgħu jadattaw għar-regoli attwali mingħajr ma jipperikolaw l-istruttura 
globali tagħhom.

Emenda 942
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Anness 3 – paragrafi 2, 3 u 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward ta' gass u s-sħana: imħassar
(a) il-forniment jew it-tħaddim ta’ 
netwerks fissi maħsuba biex jipprovdu 
servizz lill-pubbliku b’rabta mal-
produzzjoni, it-trasport jew id-
distribuzzjoni ta’ gass jew tisħin; 
(b) il-provvista ta’ gass jew sħana lil dawn 
in-netwerks.
Il-provvista ta 'gass jew sħana lil netwerks 
li jipprovdu servizz lill-pubbliku minn 
entità kontraenti msemmija fil-paragrafu 
1 is-subparagrafu 2 u s-subparagrafu 3 
tal-Artikolu 4 ma għandhiex titqies bħala 
attività rilevanti skont it-tifsira tal-
paragrafu 1 fejn il-kundizzjonijiet kollha 
li ġejjin huma ssodisfati:
(c) il-produzzjoni ta’ gass jew tisħin mill-
entità konċernata hija l-konsegwenza 
inevitabbli li tirriżulta mit-twettiq ta’ 
attività apparti dawk imsemmija f'dan il-
paragrafu jew fil-paragrafi 2 sa 4 ta' dan 
l-Anness; 
(d) il-provvista lin-netwerk pubbliku 
għandha l-għan biss li tisfrutta 
ekonomikament din il-produzzjoni u 
tammonta għal mhux aktar minn 20% tal-
fatturat tal-entità abbażi tal-medja fuq it-
tliet snin preċedenti, inkluża s-sena 
attwali. 
3. Fir-rigward tal-elettriku:
(a) il-forniment jew it-tħaddim ta’ 
netwerks fissi maħsuba biex jipprovdu 
servizz lill-pubbliku f’konnessjoni mal-
produzzjoni, it-trasport jew id-
distribuzzjoni tal-elettriku; 
(b) il-provvista tal-elettriku lil dawn in-
netwerks. 
Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, il-
provvista tal-elettriku tinkludi l-
ġenerazzjoni (produzzjoni) u l-bejgħ fil-
livell ta' operatur tal-elettriku. 
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Il-provvista tal-elettriku lin-netwerks li 
jipprovdu servizz lill-pubbliku minn entità 
kontraenti msemmija fil-paragrafu 1 is-
subparagrafu 2 u s-subparagrafu 3 tal-
Artikolu 4 ma għandhiex titqies bħala 
attività rilevanti skont it-tifsira tal-
paragrafu 1 fejn il-kundizzjonijiet kollha 
li ġejjin huma ssodisfati: 
(a) il-produzzjoni tal-elettriku mill-entità 
konċernata sseħħ minħabba li l-konsum 
tiegħu huwa meħtieġa għat-twettieq ta' 
attività oħra minbarra dawk imsemmija 
f'dan il-paragrafu jew fil-paragrafi 1, 3 u 
4 ta' dan l-Anness 
(b) il-provvista lin-netwerk pubbliku 
tiddependi biss mill-konsum tal-entità 
stess u ma tkunx qabżet it-30% tal-
produzzjoni totali ta’ enerġija tal-entità, 
fuq il-bażi tal-medja tat-tliet snin 
preċedenti, inkluża s-sena attwali. 
4. Fir-rigward tal-ilma:
(a) il-forniment jew it-tħaddim ta’ 
netwerks fissi maħsuba sabiex jipprovdu 
servizz lill-pubbliku b’rabta mal-
produzzjoni, it-trasport jew id-
distribuzzjoni ta’ ilma tajjeb għax-xorb;
(b) il-provvista ta’ ilma tajjeb għax-xorb 
lil dawn in-netwerks.
Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll 
għal konċessjonijiet mogħtija jew 
organizzati minn entitajiet li jwettqu 
attività msemmija hawn fuq u li huma 
konnessi ma’ waħda minn dawn: 
(c) inġinerija idrawlika, irrigazzjoni jew 
dranaġġ tal-art, sakemm il-volum ta’ ilma
li għandu jintuża għall-provvista ta’ ilma 
tajjeb għax-xorb ikun jirrappreżenta aktar 
minn 20% tal-volum totali ta’ ilma 
mqiegħed għad-dispożizzjoni minn dawn 
il-proġetti jew minn stallazzjonijiet għall-
irrigazzjoni jew id-dranaġġ, jew 
(d) ir-rimi jew it-trattament tad-dranaġġ.
Il-provvista ta’ ilma tax-xorb lin-netwerks 
li jipprovdu servizz lill-pubbliku minn 



AM\916835MT.doc 123/152 PE497.783v03-00

MT

entità kontraenti msemmija fil-paragrafu 
1 is-subparagrafu 1 u s-subparagrafu 2 
tal-Artikolu 4 ma għandhiex titqies bħala 
attività rilevanti skont it-tifsira tal-
paragrafu 1 fejn il-kundizzjonijiet kollha 
li ġejjin huma ssodisfati:
(e) il-produzzjoni ta’ ilma tajjeb għax-
xorb mill-entità konċernata titwetta 
minħabba li l-konsum tiegħu huwa 
neċessarju għat-twettiq ta’ attività, għajr 
dawk imsemmija fl-paragrafi 1 sa 4 ta’ 
dan l-Anness; 
(f) il-provvista lin-netwerk pubbliku 
tiddependi biss mill-konsum tal-entità 
stess u ma tkunx qabżet it-30 % tal-
produzzjoni totali ta’ ilma tajjeb għax-
xorb tal-entità, fuq il-bażi tal-medja tat-
tliet snin preċedenti, inkluża s-sena 
attwali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-emendi fl-Artikolu 8.

Emenda 943
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward ta' gass u s-sħana: Il-
provvista ta 'gass jew sħana lil netwerks li 
jipprovdu servizz lill-pubbliku minn entità 
kontraenti msemmija fil-paragrafu 1 is-
subparagrafu 2 u s-subparagrafu 3 tal-
Artikolu 4 ma għandhiex titqies bħala 
attività rilevanti skont it-tifsira tal-
paragrafu 1 fejn il-kundizzjonijiet kollha 
li ġejjin huma ssodisfati:

imħassar

(a) il-forniment jew it-tħaddim ta’ 
netwerks fissi maħsuba biex jipprovdu 
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servizz lill-pubbliku b’rabta mal-
produzzjoni, it-trasport jew id-
distribuzzjoni ta’ gass jew tisħin;
(b) il-provvista ta’ gass jew sħana lil dawn 
in-netwerks.
(c) il-produzzjoni ta’ gass jew tisħin mill-
entità konċernata hija l-konsegwenza 
inevitabbli li tirriżulta mit-twettiq ta’ 
attività apparti dawk imsemmija f'dan il-
paragrafu jew fil-paragrafi 2 sa 4 ta' dan 
l-Anness;
(d) il-provvista lin-netwerk pubbliku 
għandha l-għan biss li tisfrutta 
ekonomikament din il-produzzjoni u 
tammonta għal mhux aktar minn 20% tal-
fatturat tal-entità abbażi tal-medja fuq it-
tliet snin preċedenti, inkluża s-sena 
attwali.

Or. en

Emenda 944
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fir-rigward tal-elettriku: imħassar
(a) il-forniment jew it-tħaddim ta’ 
netwerks fissi maħsuba biex jipprovdu 
servizz lill-pubbliku f’konnessjoni mal-
produzzjoni, it-trasport jew id-
distribuzzjoni tal-elettriku;
(b) il-provvista tal-elettriku lil dawn in-
netwerks.
Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, il-
provvista tal-elettriku tinkludi l-
ġenerazzjoni (produzzjoni) u l-bejgħ fil-
livell ta' operatur tal-elettriku.
Il-provvista tal-elettriku lin-netwerks li 
jipprovdu servizz lill-pubbliku minn entità 
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kontraenti msemmija fil-paragrafu 1 is-
subparagrafu 2 u s-subparagrafu 3 tal-
Artikolu 4 ma għandhiex titqies bħala 
attività rilevanti skont it-tifsira tal-
paragrafu 1 fejn il-kundizzjonijiet kollha 
li ġejjin huma ssodisfati:
(a) il-produzzjoni tal-elettriku mill-entità 
konċernata sseħħ minħabba li l-konsum 
tiegħu huwa meħtieġa għat-twettieq ta' 
attività oħra minbarra dawk imsemmija 
f'dan il-paragrafu jew fil-paragrafi 1, 3 u 
4 ta' dan l-Anness
(b) il-provvista lin-netwerk pubbliku 
tiddependi biss mill-konsum tal-entità 
stess u ma tkunx qabżet it-30% tal-
produzzjoni totali ta’ enerġija tal-entità, 
fuq il-bażi tal-medja tat-tliet snin 
preċedenti, inkluża s-sena attwali.

Or. en

Emenda 945
Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Anness 3 – paragrafu 1 – punt 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, il-
provvista tal-elettriku tinkludi l-
ġenerazzjoni (produzzjoni) u l-bejgħ fil-
livell ta' operatur tal-elettriku.

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, il-
provvista tal-elettriku tinkludi l-
ġenerazzjoni (produzzjoni) u l-fornitura 
(il-bejgħ bl-ingrossa kif ukoll bl-imnut lil 
konsumaturi finali).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mad-dispożizzjonijiet tad-direttivi settorali.

Emenda 946
Heide Rühle
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fir-rigward tal-ilma: imħassar
(a) il-forniment jew it-tħaddim ta’ 
netwerks fissi maħsuba sabiex jipprovdu 
servizz lill-pubbliku b’rabta mal-
produzzjoni, it-trasport jew id-
distribuzzjoni ta’ ilma tajjeb għax-xorb;
(b) il-provvista ta’ ilma tajjeb għax-xorb 
lil dawn in-netwerks.
Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll 
għal konċessjonijiet mogħtija jew 
organizzati minn entitajiet li jwettqu 
attività msemmija hawn fuq u li huma 
konnessi ma’ waħda minn dawn:
(a) inġinerija idrawlika, irrigazzjoni jew 
dranaġġ tal-art, sakemm il-volum ta’ ilma 
li għandu jintuża għall-provvista ta’ ilma 
tajjeb għax-xorb ikun jirrappreżenta aktar 
minn 20% tal-volum totali ta’ ilma 
mqiegħed għad-dispożizzjoni minn dawn 
il-proġetti jew minn stallazzjonijiet għall-
irrigazzjoni jew id-dranaġġ, jew
(b) ir-rimi jew it-trattament tad-dranaġġ.
Il-provvista ta’ ilma tax-xorb lin-netwerks 
li jipprovdu servizz lill-pubbliku minn 
entità kontraenti msemmija fil-paragrafu 
1 is-subparagrafu 1 u s-subparagrafu 2 
tal-Artikolu 4 ma għandhiex titqies bħala 
attività rilevanti skont it-tifsira tal-
paragrafu 1 fejn il-kundizzjonijiet kollha 
li ġejjin huma ssodisfati:
(a) il-produzzjoni ta’ ilma tajjeb għax-
xorb mill-entità konċernata titwetta 
minħabba li l-konsum tiegħu huwa 
neċessarju għat-twettiq ta’ attività, għajr 
dawk imsemmija fl-paragrafi 1 sa 4 ta’ 
dan l-Anness;
(b) il-provvista lin-netwerk pubbliku 
tiddependi biss mill-konsum tal-entità 
stess u ma tkunx qabżet it-30 % tal-



AM\916835MT.doc 127/152 PE497.783v03-00

MT

produzzjoni totali ta’ ilma tajjeb għax-
xorb tal-entità, fuq il-bażi tal-medja tat-
tliet snin preċedenti, inkluża s-sena 
attwali.

Or. en

Emenda 947
Evelyne Gebhardt

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fir-rigward tal-ilma: imħassar
(a) il-forniment jew it-tħaddim ta’ 
netwerks fissi maħsuba sabiex jipprovdu 
servizz lill-pubbliku b’rabta mal-
produzzjoni, it-trasport jew id-
distribuzzjoni ta’ ilma tajjeb għax-xorb;
(b) il-provvista ta’ ilma tajjeb għax-xorb 
lil dawn in-netwerks.
Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll 
għal konċessjonijiet mogħtija jew 
organizzati minn entitajiet li jwettqu 
attività msemmija hawn fuq u li huma 
konnessi ma’ waħda minn dawn:
(a) inġinerija idrawlika, irrigazzjoni jew 
dranaġġ tal-art, sakemm il-volum ta’ ilma 
li għandu jintuża għall-provvista ta’ ilma 
tajjeb għax-xorb ikun jirrappreżenta aktar 
minn 20% tal-volum totali ta’ ilma 
mqiegħed għad-dispożizzjoni minn dawn 
il-proġetti jew minn stallazzjonijiet għall-
irrigazzjoni jew id-dranaġġ, jew
(b) ir-rimi jew it-trattament tad-dranaġġ.
Il-provvista ta’ ilma tax-xorb lin-netwerks 
li jipprovdu servizz lill-pubbliku minn 
entità kontraenti msemmija fil-paragrafu 
1 is-subparagrafu 1 u s-subparagrafu 2 
tal-Artikolu 4 ma għandhiex titqies bħala 
attività rilevanti skont it-tifsira tal-
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paragrafu 1 fejn il-kundizzjonijiet kollha 
li ġejjin huma ssodisfati:
(a) il-produzzjoni ta’ ilma tajjeb għax-
xorb mill-entità konċernata titwetta 
minħabba li l-konsum tiegħu huwa 
neċessarju għat-twettiq ta’ attività, għajr 
dawk imsemmija fl-paragrafi 1 sa 4 ta’ 
dan l-Anness;
(b) il-provvista lin-netwerk pubbliku 
tiddependi biss mill-konsum tal-entità 
stess u ma tkunx qabżet it-30 % tal-
produzzjoni totali ta’ ilma tajjeb għax-
xorb tal-entità, fuq il-bażi tal-medja tat-
tliet snin preċedenti, inkluża s-sena 
attwali.

Or. de

Emenda 948
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fir-rigward tal-ilma: imħassar
(a) il-forniment jew it-tħaddim ta’ 
netwerks fissi maħsuba sabiex jipprovdu 
servizz lill-pubbliku b’rabta mal-
produzzjoni, it-trasport jew id-
distribuzzjoni ta’ ilma tajjeb għax-xorb;
(b) il-provvista ta’ ilma tajjeb għax-xorb 
lil dawn in-netwerks.
Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll 
għal konċessjonijiet mogħtija jew 
organizzati minn entitajiet li jwettqu 
attività msemmija hawn fuq u li huma 
konnessi ma’ waħda minn dawn:
(a) inġinerija idrawlika, irrigazzjoni jew 
dranaġġ tal-art, sakemm il-volum ta’ ilma 
li għandu jintuża għall-provvista ta’ ilma 
tajjeb għax-xorb ikun jirrappreżenta aktar 
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minn 20% tal-volum totali ta’ ilma 
mqiegħed għad-dispożizzjoni minn dawn 
il-proġetti jew minn stallazzjonijiet għall-
irrigazzjoni jew id-dranaġġ, jew
(b) ir-rimi jew it-trattament tad-dranaġġ.
Il-provvista ta’ ilma tax-xorb lin-netwerks 
li jipprovdu servizz lill-pubbliku minn 
entità kontraenti msemmija fil-paragrafu 
1 is-subparagrafu 1 u s-subparagrafu 2 
tal-Artikolu 4 ma għandhiex titqies bħala 
attività rilevanti skont it-tifsira tal-
paragrafu 1 fejn il-kundizzjonijiet kollha 
li ġejjin huma ssodisfati:
(a) il-produzzjoni ta’ ilma tajjeb għax-
xorb mill-entità konċernata titwetta
minħabba li l-konsum tiegħu huwa 
neċessarju għat-twettiq ta’ attività, għajr 
dawk imsemmija fl-paragrafi 1 sa 4 ta’ 
dan l-Anness;
(b) il-provvista lin-netwerk pubbliku 
tiddependi biss mill-konsum tal-entità 
stess u ma tkunx qabżet it-30 % tal-
produzzjoni totali ta’ ilma tajjeb għax-
xorb tal-entità, fuq il-bażi tal-medja tat-
tliet snin preċedenti, inkluża s-sena 
attwali.

Or. de

Emenda 949
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 3 – paragrafu 1 – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Attivitajiet li għandhom x 'jaqsmu mal-
forniment jew l-operat ta' netwerks li 
jipprovdu servizz lil pubbliku fil-qasam tat-
trasport bil-ferrovija, sistemi 
awtomatizzati, bit-trammijiet, trolley bus, 
karozza tal-linja jew kejbil.

4. Attivitajiet li għandhom x 'jaqsmu mal-
forniment jew l-operat ta' netwerks li 
jipprovdu servizz lil pubbliku fil-qasam tat-
trasport bil-ferrovija, sistemi 
awtomatizzati, bit-trammijiet, trolley bus, 
karozza tal-linja jew kejbil sal-punt li 
mhumiex governati minn strumenti 
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Komunitarji.

Or. en

Emenda 950
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Anness 3 – paragrafu 1 – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Attivitajiet li għandhom x 'jaqsmu mal-
forniment jew l-operat ta' netwerks li 
jipprovdu servizz lil pubbliku fil-qasam tat-
trasport bil-ferrovija, sistemi 
awtomatizzati, bit-trammijiet, trolley bus, 
karozza tal-linja jew kejbil.

4. Attivitajiet li għandhom x 'jaqsmu mal-
forniment jew l-operat ta' netwerks li 
jipprovdu servizz lil pubbliku fil-qasam tat-
trasport bil-ferrovija, sistemi 
awtomatizzati, bit-trammijiet, trolley bus, 
karozza tal-linja jew kejbil u maħsuba 
biex jissodisfaw il-bżonnijiet ġenerali tat-
trasport tal-popolazzjoni.

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiddikkjara b'mod ċar li l-kunċett ta' servizz ta' trasport pubbliku ma jistax jitqies li 
jkopri networks użati biex jipprovdu u joperaw servizzi tat-trasport – kejbil-cars huma 
eżempju wieħed - li huma konnessi sempliċiment man-negozju ta' kumpaniji li ma jimmirawx 
biex jissodisfaw il-bżonnijiet ġenerali tat-trasport tal-popolazzjoni, iżda biex jamministraw, 
it-turiżmu, ir-rikreazzjoni, il-logħob, u attivitajiet sportivi u b'dan il-mod jaqilgħu profitt mill-
muntanji.

Emenda 951
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 3 – paragrafu 1 – punt 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’dak li għandu x’jaqsam ma’ servizzi 
tat-trasport, għandu jiġi kkunsidrat li hu 
stabbilit netwerk fejn is-servizz ikun 
ipprovdut f’kundizzjonijiet ta’ tħaddim 

imħassar
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preskritti minn awtorità kompetenti ta’ 
Stat Membru, bħal kundizzjonijiet fuq ir-
rotot li għandhom jiġu servuti, il-kapaċità 
li għandha tkun disponibbli jew il-
frekwenza tas-servizz.

Or. en

Emenda 952
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Anness 3 – paragrafu 1 – punt 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’dak li għandu x’jaqsam ma’ servizzi tat-
trasport, għandu jiġi kkunsidrat li hu 
stabbilit netwerk fejn is-servizz ikun 
ipprovdut f’kundizzjonijiet ta’ tħaddim 
preskritti minn awtorità kompetenti ta’ Stat 
Membru, bħal kundizzjonijiet fuq ir-rotot li 
għandhom jiġu servuti, il-kapaċità li 
għandha tkun disponibbli jew il-frekwenza 
tas-servizz.

F’dak li għandu x’jaqsam ma’ servizzi tat-
trasport, għandu jiġi kkunsidrat li hu 
stabbilit netwerk fejn is-servizz ikun 
ipprovdut f’kundizzjonijiet ta’ tħaddim 
preskritti minn awtorità kompetenti ta’ Stat 
Membru, bħal kundizzjonijiet fuq ir-rotot li 
għandhom jiġu servuti, il-kapaċità li 
għandha tkun disponibbli jew il-frekwenza 
tas-servizz. Din id-dispożizzjoni ma 
għandhiex, taħt ebda ċirkostanza, 
tapplika għal attivitajiet li għandhom 
x'jaqsmu ma' sistemi tat-trasport li, 
minħabba l-karatteristiċi strutturali jew 
funzjonali tagħhom, huma maħsuba biss 
għat-tkomplija tan-negozju għall-
provvediment ta' servizzi turistiċi, 
rikreazzjonali jew sportivi li l-prestazzjoni 
tagħhom tinsab 'il barra mill-kompiti tal-
awtoritajiet kontraenti jew mill-attivitajiet 
ta' entitajiet kontraenti. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiddikkjara b'mod ċar li l-kunċett ta' servizz ta' trasport pubbliku ma jistax jitqies li 
jkopri networks użati biex jipprovdu u joperaw servizzi tat-trasport – kejbil-cars huma 
eżempju wieħed - li huma konnessi sempliċiment man-negozju ta' kumpaniji li ma jimmirawx 
biex jissodisfaw il-bżonnijiet ġenerali tat-trasport tal-popolazzjoni, iżda biex jamministraw, 
it-turiżmu, ir-rikreazzjoni, il-logħob, u attivitajiet sportivi u b'dan il-mod jaqilgħu profitt mill-
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muntanji.

Emenda 953
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Attivitajiet li jirrelataw mal-
esplojtazzjoni ta’ żona ġeografika għall-
fini ta' forniment ta' ajruporti u portijiet 
marittimi jew interni jew faċilitajiet 
terminali oħrajn lill-operaturi tal-ajru, tal-
baħar jew fuq l-ilmijiet interni;

5. Attivitajiet li jirrelataw mal-
esplojtazzjoni ta’ żona ġeografika għall-
fini ta' forniment ta' ajruporti u portijiet
marittimi jew interni jew faċilitajiet 
terminali oħrajn lill-operaturi tal-ajru, tal-
baħar jew fuq l-ilmijiet interni, jew lill-
operaturi ta' dawn il-faċilitajiet terminali 
li se jkunu jistgħu jintużaw hekk kif 
jitlestew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan l-inserzjoni għandha hija maħsuba biex tneħħi xi ambigwitajiet meta l-operatur 
ekonomiku li jkun qed jibni tali faċilità ma jisfruttahiex direttament bħala operatur terminal u 
jikriha lil parti terza għal ammont partikolari. F'dan il-każ, ir-relazzjoni bejn sid il-kera u l-
kerrej (jew bejn is-sid u l-kerrej) ma tistax titqies bħala konċessjoni tas-servizzi.

Emenda 954
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Attivitajiet li jirrelataw mal-
esplojtazzjoni ta’ żona ġeografika għall-
fini ta' forniment ta' ajruporti u portijiet 
marittimi jew interni jew faċilitajiet 
terminali oħrajn lill-operaturi tal-ajru, tal-
baħar jew fuq l-ilmijiet interni;

6. Attivitajiet li jirrelataw mal-
esplojtazzjoni ta’ żona ġeografika għall-
fini ta' forniment ta' ajruporti u portijiet 
marittimi jew interni jew infrastruttura 
ġenerali oħra lill-operaturi tal-ajru, tal-
baħar jew fuq l-ilmijiet interni;

Or. de



AM\916835MT.doc 133/152 PE497.783v03-00

MT

Ġustifikazzjoni

Faċilitajiet terminali mhumiex tip ta' infrastruttura ġenerali, li hija koperta mill-attivitajiet 
tal-awtoritajiet kontraenti, iżda tip ta' superstruttura, u għalhekk koperta mill-attivitajiet ta' 
impriżi privati.

Emenda 955
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Anness 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tip ta' awtorità jew entità kontraenti u 
l-attività prinċipali eżerċitata.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-informazzjoni hija irrilevanti għall-prestazzjoni tal-konċessjoni, u għalhekk din id-
dispożizzjoni tista' titħassar. Tinħtieġ informazzjoni suffiċjenti dwar l-entità kontraenti skont 
punt 1.

Emenda 956
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Anness 4 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Tip ta' awtorità jew entità kontraenti u 
l-attività prinċipali eżerċitata.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tissimplifika r-regoli dwar l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni.
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Emenda 957
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Anness 4 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Valur totali estimat tal-
konċessjoni(jiet); Fejn il-konċessjoni hija 
maqsuma f’lottijiet, din l-informazzjoni 
għandha tingħata għal kull lott, flimkien 
mal-metodu dettaljat tal-kalkolu tal-valur 
totali estimat tal-konċessjoni, skont l-Art.6

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 958
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Anness 4 – punt 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 959
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Proposta għal direttiva
Anness 4 - punt 10 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn xierqa, indikazzjoni dwar jekk il-
forniment tas-servizz huwiex riżervat mil-
liġi, regolament jew dispożizzjoni 
amministrattiva għal professjoni 
partikolari; referenza għal-liġi, 
regolament jew dispożizzjoni 
amministrattiva relevanti,

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 960
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Anness 4 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15. Fejn xierqa, il-kundizzjonijiet 
partikolari li t-twettiq tal-kuntratt huwa 
soġġett għalihom.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 961
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Anness 4 – punt 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18. Fejn xieraq, indikazzjoni tar-rekwiżiti 
u l-kundizzjonijiet relatati mal-użu ta’ 
mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 962
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta għal direttiva
Anness 4 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19. Informazzjoni dwar jekk il-
konċessjoni hijiex relatata ma’ proġett 
u/jew programm iffinanzjat b'fondi tal-
Unjoni Ewropea.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Avviżi ta' konċessjoni għandhom ikun fihom biss l-informazzjoni li l-partijiet interessati 
jeħtieġu sabiex iressqu offerta. Mhuwiex ċar kif l-informazzjoni msemmija f'din id-
dispożizzjoni hija relevanti.

Emenda 963
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Anness 4 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19. Informazzjoni dwar jekk il-
konċessjoni hijiex relatata ma’ proġett 

imħassar
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u/jew programm iffinanzjat b'fondi tal-
Unjoni Ewropea.

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 964
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 5 – punt I – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Deskrizzjoni tal-akkwist: in-natura u sa 
fejn jestendu x-xogħlijiet, in-natura u l-
kwantità jew il-valur tal-provvisti, in-
natura u sa fejn jestendu s-servizzi. Fejn il-
konċessjoni tkun maqsuma f’lottijiet, din 
l-informazzjoni għandha tingħata għal 
kull lott. Fejn xierqa, deskrizzjoni ta’ 
kwalunkwe opzjoni.

5. Deskrizzjoni tal-kuntratt: in-natura u sa 
fejn jestendu x-xogħlijiet, in-natura u l-
kwantità jew il-valur tal-provvisti, in-
natura u sa fejn jestendu s-servizzi.

Or. en

Emenda 965
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 5 – punt I – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-kriterji msemmija fl-Artikolu 39 li 
ntużaw għall-għoti tal-konċessjoni jew il-
konċessjonijiet.

imħassar

Or. en
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Emenda 966
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 5 – punt I – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. In-numru ta’ offerti rċivuti fir-rigward 
ta’ kull għoti, inkluż:

imħassar

(a) in-numru ta’ offerti rċivuti minn atturi 
ekonomiċi li huma impriżi żgħar u medji,
(b) in-numru ta’ offerti rċivuti minn 
barra,
(c) in-numru ta’ offerti rċivuti b’mod 
elettroniku.

Or. en

Emenda 967
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Anness 5 – punt I – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Għal kull għoti, l-isem, l-indirizz 
inkluż il-kodiċi NUTS, it-telefon, in-
numru tal-faks, l-indirizz tal-posta 
elettronika u l-indirizz fuq l-internet tal-
offerenti li ntgħażlu, inkluża

imħassar

(a) informazzjoni dwar jekk l-offerent li 
ntgħażel huwiex impriża żgħira u medja,
(b) informazzjoni dwar jekk il-konċessjoni 
ngħatatx lil konsorzju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tissimplifika r-regoli dwar l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni.
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Emenda 968
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 5 – punt I – punt 10 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Għal kull għoti, l-isem, l-indirizz inkluż 
il-kodiċi NUTS, it-telefon, in-numru tal-
faks, l-indirizz tal-posta elettronika u l-
indirizz fuq l-internet tal-offerenti li 
ntgħażlu, inkluża

10. Għal kull għoti, l-isem, l-indirizz inkluż 
il-kodiċi NUTS, it-telefon, in-numru tal-
faks, l-indirizz tal-posta elettronika u l-
indirizz fuq l-internet tal-offerent(i) li 
ntgħażel/intgħażlu.

Or. en

Emenda 969
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 5 – punt I – punt 10 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) informazzjoni dwar jekk l-offerent li 
ntgħażel huwiex impriża żgħira u medja,

imħassar

Or. en

Emenda 970
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 5 – punt I – punt 10 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) informazzjoni dwar jekk il-konċessjoni 
ngħatatx lil konsorzju.

imħassar

Or. en
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Emenda 971
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Anness 5 – punt I – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Valur u termini finanzjarji ewlenin 
tal-għoti, inklużi tariffi u prezzijiet.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tissimplifika r-regoli dwar l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni. Barra minn hekk, din id-dispożizzjoni tmur kontra l-interessi tal-operaturi 
ekonomiċi.

Emenda 972
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 5 – punt I – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Valur u t-termini finanzjarji ewlenin 
tal-konċessjoni mogħtija, inkluż tariffi u 
prezzijiet.

11. Valur u t-termini finanzjarji ewlenin 
tal-konċessjoni mogħtija.

Or. en

Emenda 973
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 5 – punt I – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12. Fejn xieraq, għal kull għotja, il-valur 
u l-proporzjon tal-konċessjoni li aktarx se 

imħassar
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jingħata bħala sottokuntratt lil partijiet 
terzi.

Or. en

Emenda 974
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Anness 5 – punt I – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. Informazzjoni dwar jekk il-
konċessjoni hijiex relatata ma’ proġett 
u/jew programm iffinanzjat b'fondi tal-
Unjoni Ewropea.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 975
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 5 – punt I – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. L-isem u l-indirizz tal-korp ta’ 
sorveljanza u l-korp responsabbli mir-
reviżjoni u, fejn dawn ikunu xierqa, il-
proċeduri ta’ medjazzjoni. Informazzjoni 
preċiża rigward id-data ta’ skadenza għall-
proċeduri ta’ reviżjoni, jew jekk ikun 
hemm bżonn, l-isem, l-indirizz, in-numru 
tat-telefon, in-numru tal-faks u l-indirizz 
tal-posta elettronika tas-servizz minn fejn 
tista’ tinkiseb din l-informazzjoni

14. L-isem u l-indirizz tal-korp 
responsabbli mir-reviżjoni u, fejn dawn 
ikunu xierqa, il-proċeduri ta’ medjazzjoni. 
Informazzjoni preċiża dwar id-data ta’ 
skadenza għall-proċedura ta’ reviżjoni, 
jekk jekk ikun hemm bżonn, l-isem, l-
indirizz, in-numru tat-telefon, in-numru tal-
faks u l-indirizz tal-posta elettronika tas-
servizz li minnu tista’ tinkiseb din l-
informazzjoni.
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Or. en

Emenda 976
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Anness 5 – punt I – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17. Metodu dettaljat tal-kalkolu tal-valur 
estimat totali tal-konċesskoni, skont l-
Artikolu 6.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tissimplifika r-regoli dwar l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni. Barra minn hekk, din id-dispożizzjoni tista' tesponi awtoritajiet kontraenti żgħar 
għar-riskju ta' tilwimiet legali.

Emenda 977
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 5 – punt I – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17. Metodu dettaljat tal-kalkolu tal-valur 
estimat totali tal-konċesskoni, skont l-
Artikolu 6.

17. Metodu tal-kalkolu tal-valur estimat 
totali tal-konċesskoni, skont l-Artikolu 6.

Or. en

Emenda 978
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 5 – punt II
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

II. INFORMAZZJONI LI GĦANDHA 
TIĠI INKLUŻA FL-AVVIŻI TAL-
GĦOTI TA’ KONĊESSJONIJIET 
IPPUBBLIKATI SKONT L-ARTIKOLU 
27(2)

imħassar

1. L-isem, in-numru ta’ identifikazzjoni 
(fejn previst fil-leġiżlazzjoni nazzjonali), l-
indirizz inkluż il-kodiċi NUTS, it-telefon, 
in-numru tal-faks, l-indirizz tal-posta 
elettronika u l-indirizz tal-internet tal-
awtorità jew l-entità kontraenti u, fejn 
ikunu differenti, tas-servizz minn fejn 
tista’ tinkiseb informazzjoni addizjonali.
2. Deskrizzjoni tal-akkwist: in-natura u l-
firxa tax-xogħlijiet, in-natura u l-kwantità 
jew il-valur tal-provvisti, in-natura u l-
firxa tas-servizzi, fejn il-konċessjoni tkun 
maqsuma f’lottijiet, din l-informazzjoni 
għandha tingħata għal kull lott.
3. In-Nru/i ta’ referenza tan-
Nomenklatura tas-CPV.
4. Tip ta' awtorità jew entità kontraenti u 
l-attività prinċipali eżerċitata.
5. Id-data tad-deċiżjoni jew id-deċiżjonijiet 
tal-għoti tal-konċessjoni;
6. Għal kull għoti, l-isem, l-indirizz inkluż 
kodiċi NUTS, in-numru tat-telefon, in-
numru tal-fax, l-indirizz tal-emajl u l-
indirizz tal-internet tal-operaturi 
ekonomiċi li ngħataw il-konċessjoni.
7. Valur u termini finanzjarji ewlenin tal-
għoti, inklużi tariffi u prezzijiet.
8. Metodu dettaljat tal-kalkolu tal-valur 
estimat totali tal-konċesskoni, skont l-
Artikolu 6.

Or. en
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Emenda 979
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Anness 6 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Valur u termini finanzjarji ewlenin tal-
għoti, inklużi tariffi u prezzijiet.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li tissimplifika r-regoli dwar l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni. Barra minn hekk, din id-dispożizzjoni tistona mal-prinċipju ta' kunfidenzjalità 
kummerċjali.

Emenda 980
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness VII imħassar
[...]

Or. en

Emenda 981
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness VII imħassar
[...]
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Or. en

Emenda 982
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 9 – punt 1 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-
Unjoni Ewropea se jagħti lill-awtorità jew 
l-entità kontraenti l-konferma msemmija fl-
Artikolu 28(5).

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-
Unjoni Ewropea se jagħti lill-awtorità jew 
l-entità kontraenti l-konferma msemmija fl-
Artikolu 28(2).

Or. en

Emenda 983
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 9 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Pubblikazzjoni ta’ informazzjoni 
komplimentarja jew addizzjonali

imħassar

L-awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti 
għandhom jippubblikaw l-
ispeċifikazzjonijiet u d-dokumenti 
addizzjonali sħaħ fuq l-Internet.

Or. en

Emenda 984
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Anness 9 – punt 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Pubblikazzjoni ta’ informazzjoni 
komplimentarja jew addizzjonali

imħassar

L-awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti 
għandhom jippubblikaw l-
ispeċifikazzjonijiet u d-dokumenti 
addizzjonali sħaħ fuq l-Internet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 985
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta għal direttiva
Anness 9 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-format u l-proċeduri sabiex 
jintbagħtu avviżi b’mod elettroniku

imħassar

Il-format u l-proċedura sabiex jintbagħtu 
l-avviżi b’mod elettroniku kif stabbilit 
mill-Kummissjoni huma aċċessibbli fl-
indirizz fuq l-Internet 
‘http://simap.europa.eu’.

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 986
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 10
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness X imħassar
[...]

Or. en

Emenda 987
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness Xa
SERVIZZI MSEMMIJA FL-

ARTIKOLU 17
Deskrizzjoni tal-Kodiċi tas-CPV
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 
75231240-8; minn 85000000-9 sa 
85323000-9; (minbarra 85321000-5 u 
85322000-2); 98133100-5 u 98200000-5 / 
Servizzi tas-saħħa, servizzi soċjali u 
servizzi relatati
75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 
minn 79995000-5 sa 79995200-7; minn 
80100000-5 sa 80660000-8 (minbarra 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); 
minn 92000000-1 sa 92700000-8 
(minbarra 92230000-2, 92231000-9, 
92232000-6)/ Servizzi amministrattivi, 
edukattivi, tal-kura tas-saħħa u servizzi 
kulturali
75300000-9/ Servizzi tas-sigurtà soċjali 
obbligatorja
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 / 
Servizzi ta' benefiċċju
98000000-3; 55521100-9/ Servizzi 
komunitarji, servizzi soċjali u servizzi 
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personali oħra
98120000-0/ Servizzi pprovduti mit-trade 
unions
98131000-0/ Servizzi reliġjużi
minn 61000000-5 sa 61530000-9; minn 
63370000-3 sa 63372000-7/ Trasport bl-
ilma
62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; minn 63000000-9 sa 
63600000-5 (minbarra 63370000-3, 
63371000-0, 63372000-7); 74322000-2, 
93610000-7/ Servizzi awżiljarji u servizzi 
tat-trasport
minn 74500000-4 sa 74540000-6 
(minbarra 74511000-4); minn 95000000-2 
sa 95140000-5/ servizzi għat-tqegħid u l-
fornitura tal-persunal
minn 74600000-5 sa 74620000-1/Servizzi 
ta' investigazzjoni u ta' sigurtà, minbarra 
servizzi ta' karozzi blindati.
minn 74875000-3 sa 74875200-5, u minn 
92000000-1 sa 92622000-7 (minbarra 
92230000-2) /Servizzi ta' rikreazzjoni, 
servizzi kulturali u tal-isoprts.

Or. en

Emenda 988
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness XI imħassar
LISTA TAL-LEĠIŻLAZZJONI TAL-
UNJONI EWROPA MSEMMIJA FL-
ARTIKOLU 4(3)
Drittijiet li ngħataw permezz ta’ 
proċedura li fiha ġiet żgurata pubbliċità 
adegwata u fejn l-għoti ta’ dawk id-
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drittijiet kien ibbażat fuq kriterji oġġettivi 
m'għandhomx jikkostitwixxu “drittijiet 
speċjali jew esklussivi” fis-sens ta’ din id-
Direttiva. Dan li ġej jelenka proċeduri, li 
jiżguraw trasparenza adegwata minn 
qabel, għall-għoti ta’ awtorizzazzjonijiet 
fuq il-bażi ta’ atti leġiżlattivi oħra tal-
Unjoni Ewropea li ma jikkostitwixxux 
“drittijiet speċjali jew esklussivi” fis-sens 
ta’ din id-Direttiva:
(a) L-għoti ta’ awtorizzazzjoni sabiex 
jitħaddmu stallazzjonijiet tal-gass naturali 
skont il-proċeduri stabbiliti fl-Artikolu 4 
tad-Direttiva 98/30/KE.
(b) Awtorizzazzjoni jew stedina għall-
offerti għall-kostruzzjoni ta’ 
stallazzjonijiet tal-produzzjoni elettrika 
ġodda skont id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 96/92/KE.
(c) L-għoti, skont il-proċeduri stabbiliti fl-
Artikolu 9 tad-Direttiva 97/67/KE, ta’ 
awtorizzazzjonijiet fir-rigward ta’ servizz 
postali li mhuwiex jew li ma għandux jiġi 
riżervat.
(d) Proċedura għall-għoti ta’ 
awtorizzazzjoni għat-twettiq ta’ attività li 
tinvolvi l-isfruttar ta’ idrokarboni skont 
id-Direttiva 94/22/KE.
(e) Kuntratti pubbliċi tas-servizz fis-sens 
tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007 li 
ngħataw fuq il-bażi ta’ proċedura ta’ 
offerti kompetittiva skont l-Artikolu 5(3) 
tiegħu.

Or. en

Emenda 989
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness XII imħassar
Rekwiżiti relatati ma' mezzi għall-irċevuta 
elettronika tal-offerti u l-applikazzjonijiet
1. Mezzi għall-irċevuta elettronika tal-
offerti u l-applikazzjonijiet iridu mill-
anqas jiggarantixxu, permezz ta' mezzi 
tekniċi u proċeduri xierqa, li:
(a) il-ħin u d-data eżatta tal-irċevuta tal-
offerti jew l-applikazzjonijiet ikunu 
jistgħu jiġu determinati preċiżament;
(a) jkun jista’ jiġi raġonevolment żgurat 
li, qabel il-limiti ta’ żmien stabbiliti, ħadd 
ma jkollu aċċess għad-dejta trażmessa 
taħt dawn ir-rekwiżiti;
(b) fejn dik il-projbizzjoni mill-aċċess ma 
tkunx rispettata, ikun jista’ jiġi żgurat 
b’mod raġonevoli li dan il-ksur ikun jista’ 
jiġi identifikat b’mod ċar;
(c) persuni awtorizzati biss jistgħu jfasslu 
jew jibdlu d-dati għall-ftuħ tad-dejta 
riċevuta;
(d) matul l-istadji differenti tal-proċedura 
tal-għoti tal-konċessjoni, l-aċċess għad-
dejta kollha sottomessa, jew parti minnha, 
trid ikun possibbli biss permezz ta’ azzjoni 
simultanja minn persuni awtorizzati;
(e) azzjoni simultanja minn persuni 
awtorizzati trid tagħti aċċess għal dejta li 
tkun ġiet trażmessa wara d-data preskritta 
biss;
(f) dejta riċevuta u miftuħa skont dawn ir-
rekwiżiti trid tibqa’ aċċessibbli biss għal 
dawk il-persuni awtorizzati li jistgħu 
jarawha, u
(g) l-awtentikazzjoni tal-offerti trid tkun 
konformi mar-rekwiżiti stabbiliti f’dan l-
Anness.

Or. en
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Emenda 990
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Anness 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness XIII imħassar
L-informazzjoni li għandha tkun inkluża 
fL-avviżi ta' informazzjoni minn qabel 
dwar konċessjonijiet għal sERVIZZI 
soċjali u servizzi speċifiċi oħra
(kif msemmija fl-Artikolu 26(3))
1. L-isem, in-numru ta’ identifikazzjoni 
(fejn previst fil-leġiżlazzjoni nazzjonali), l-
indirizz inkluż il-kodiċi NUTS, it-telefon, 
in-numru tal-faks, l-indirizz tal-posta 
elettronika u l-indirizz tal-internet tal-
awtorità jew l-entità kontraenti u, fejn 
ikunu differenti, tas-servizz minn fejn 
tista’ tinkiseb informazzjoni addizjonali.
2. Fejn dawn ikunu xierqa, l-indirizz tal-
posta elettronika jew l-indirizz fuq l-
internet li fuqhom se jkunu disponbbli l-
ispeċifikazzjonijiet u kwalunkwe 
dokumenti ta’ prova.
3. Tip ta' awtorità jew entità kontraenti u 
l-attività prinċipali eżerċitata.
4. In-Nru/i ta’ referenza tan-
Nomenklatura tas-CPV; fejn il-kuntratt 
jinqasam f’lottijiet, din l-informazzjoni 
għandha tingħata għal kull lott.
5. Kodiċi NUTS għal il-post ewlieni tat-
twassil jew il-prestazzjoni tal-
konċessjonijiet ta' servizz
6. Deskrizzjoni tas-servizzi u fejn 
applikabbli, ix-xogħlijiet u l-provvisti 
inċidentali li għandhom jinxtraw
7. Valur totali estimat tal-
konċessjoni(jiet); fejn il-konċessjoni 
tinqasam f’lottijiet, din l-informazzjoni 
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għandha tingħata għal kull lott.
8. Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni.
9. Fejn applikabbli, l-iskadenza/i biex jiġu 
kkuntattjati l-awtorità kontraenti jew l-
entità kontraenti bl-għan ta' 
parteċipazzjoni.
10. Fejn applikabbli, deskrizzjoni qasira 
tal-karatteristiċi prinċipali tal-proċedura 
tal-għoti li jridu jiġu applikati.
11. Kwalunkwe informazzjoni relevanti 
oħra.

Or. en


