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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Objettiv tal-Proposta

F’Marzu 2012, il-Kummissjoni Ewropea adottat din il-proposta għal Regolament li 
tikkostitwixxi l-ewwel tentattiv ta’ stabbiliment ta’ politika esterna komprensiva għall-
akkwist pubbliku għall-Unjoni Ewropea. 

F’termini legali, l-objettiv ewlieni tal-proposta hu li tiżdied is-saħħa tal-Unjoni Ewropea 
f’negozjati kummerċjali internazzjonali, bil-ħsieb li jinkisbu opportunitajiet ta’ aċċess għas-
suq imtejba għall-operaturi ekonomiċi Ewropej fi swieq tal-akkwist pubbliku f’pajjiżi terzi. 
F’termini politiċi, din hi opportunitá kruċjali għall-Unjoni Ewropea biex tikkomunika d-
determinazzjoni tagħha li tiżgura trattament ugwali u, b'hekk, jinħoloq livell iktar ekwu 
f'qasam fejn l-interessi tagħha huma iktar b'saħħithom u differenti minn kwalunkwe mill-
parteċipanti l-oħrajn fix-xena kummerċjali globali tal-lum. 

Dan hu messaġġ ta’ importanza partikolari, speċjalment fil-kuntest tal-kriżi ekonomika, li 
waqtha l-Unjoni Ewropea kienet persistenti fir-reżistenza tagħha għall-adozzjoni ta’ miżuri 
protezzjonisti kif ukoll kwalunkwe pass lura fl-impenji internazzjonali tagħha. Għall-
konsistenza ma’ dak l-approċċ, din il-proposta tiddikjara dak li hu ovvju: effettivament, l-UE 
qed tħabbat wiċċha ma’ kompetizzjoni ikbar u iktar b’saħħitha – xi drabi saħansitra inġusta –
mis-sħab kummerċjali tagħha; minflok tagħlaq is-suq tal-akkwist pubbliku tagħha għall-
operaturi barranin, taħdem lejn opportunitajiet għall-aċċess għas-suq għall-operaturi u l-
oġġetti tagħha stess barra l-UE. 

Din il-proposta għal Regolament tipprovdi għal serje ta’ mekkaniżmi inkużi konsultazzjonijiet 
mal-Istat Membru kkonċernat billi tingħata l-possibbiltà li jiġu solvuti l-problemi ta’ prattiki 
ta’ akkwist restrittivi. Huwa biss meta dawn il-mekkaniżmi jonqsu milli jsolvu l-kwistjoni li l-
miżuri restrittivi previsti f’din il-proposta jistgħu jaħdmu.

Aspetti tas-suq intern

S’issa, l-awtoritajiet kontraenti għandhom nuqqas ta' qafas ċar li permezz tiegħu jkunu jistgħu 
japplikaw l-impenji internazzjonali tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-akkwist pubbliku. Din 
il-proposta se tbiddel l-approċċ frammentat li qed isegwu diversi Stati Membri, fejn 
deċiżjonijiet individwali ttieħdu biex jiġi mblukkat aċċess ta’ oġġetti u servizzi ta’ pajjiżi terzi 
għas-suq nazzjonali ta’ akkwist pubbliku. Minflok, is-sistema ċentralizzata se tiżgura 
trattament uniformi ta’ oġġetti u servizzi minn pajjiżi terzi.

Il-Kumitat IMCO ġie allokat ftit kompetenzi biss fl-elaborazzjoni ta’ dan ir-Regolament. 
Konsegwentement, din l-opinjoni hi limitata l-iktar għal dispożizzjonijiet non-sustanzjali.

B’mod partikolari, l-Artikoli li jaqgħu taħt il-kompetenza esklussiva tal-kumitat IMCO huma 
dawn li ġejjin:
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Artikolu 6 Paragrafu 7 - Esklużjoni, permezz tas-setgħat tal-awtoritajiet/entitajiet 
kontraenti, tal-offerti li jinkludu prodotti u servizzi mhux koperti: Pubblikazzjoni ta’ 
esklużjonijiet ta’ offerti u l-istabbiliment ta’ forom standard għal avviżi ta’ kuntratti.

Artikolu 17 Paragrafu 3 - Proċedura tal-kumitat: - Kompetenza tal-Kumitat Konsultattiv 
skont id-deċiżjoni tal-Kunsill 71/306/KEE 

Artikolu 20 - Revoki: revoka tal-Artikoli 58 u 59 ta’ 2004/17/KE

L-Artikoli li jaqgħu taħt il-kompetenza maqsuma tal-kumitat IMCO u INTA huma dawn li 
ġejjin:

Artikolu 2: Definizzjonijiet
Artikolu 7: Offerti anormalment baxxi
Artikolu 17 Paragrafu 1: Proċedura tal-Kumitat
Artikolu 18: Kunfidenzjalità
Artikolu 19: Rappurtar

Il-pożizzjoni tar-Rapporteur

Fost oħrajn, ir-Rapporteur jipproponi għadd ta’ emendi rigward id-definizzjonijiet fl-
Artikolu 2. Dawn l-emendi għandhom l-għan li jġibu d-definizzjonijiet ta’ din il-proposti 
konformi mad-definizzjonijiet li sar ftehim dwarhom fil-Kumitat IMCO fil-pożizzjoni tiegħu 
qabel in-negozjati dwar id-Direttiva Klassika dwar l-Akkwist Pubbliku (A7-0007/2013).

Barra minn hekk, ir-Rapporteur jipproponi li jkun hemm iktar ċarezza u ċertezza legali fir-
rigward tal-Artikolu 7(1) u l-Premessa 19 relatata dwar il-possibbiltà li offerenti oħrajn 
jippreżentaw informazzjoni addizzjonali fil-każ ta' intenzjoni ta’ aċċettazzjoni ta’ offerta 
anormalment baxxa. 

Fl-aħħar, ir-Rapporteur jagħti l-parir li jkun hemm rabta bejn l-ewwel obbligu ta’ rappurtar 
mill-Kummissjoni mad-data futura tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament minflok ma ssir 
referenza għal data preċiża (1 ta’ Jannar 2017), li tista’ tkun kmieni wisq jew tard wisq, kif 
inhu previst mill-proposta tal-Kummissjoni.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ 
Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea jipprovdi li l-Unjoni għandha 
tiddefinixxi u teżerċita politiki u azzjonijiet 
komuni, u taħdem biex tikseb livell għoli 
ta' kooperazzjoni fl-oqsma kollha tar-
relazzjonijiet internazzjonali sabiex, inter 
alia, tħeġġeġ l-integrazzjoni tal-pajjiżi 
kollha fl-ekonomija dinjija, inkluż permezz 
tal-abolizzjoni progressiva tar-
restrizzjonijiet fuq il-kummerċ 
internazzjonali.

(1) Artikolu 21 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea jipprovdi li l-Unjoni għandha 
tiddefinixxi u teżerċita politiki u azzjonijiet 
komuni, u taħdem biex tikseb livell għoli 
ta' kooperazzjoni fl-oqsma kollha tar-
relazzjonijiet internazzjonali sabiex, inter 
alia, tissalvagwardja l-valuri, l-interessi 
fundamentali, is-sigurtà, l-indipendenza u 
l-integrità tagħha u sabiex tħeġġeġ l-
integrazzjoni tal-pajjiżi kollha fl-ekonomija 
dinjija, inkluż permezz tal-abolizzjoni 
progressiva tar-restrizzjonijiet fuq il-
kummerċ internazzjonali.

Or. en

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Fid-dawl tal-politika ġenerali tal-
Unjoni fir-rigward tal-pajjiżi l-anqas 
żviluppati hekk kif prevista, inter alia, fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 732/2008 
tat-22 ta' Lulju 2008 li japplika skema ta’ 
preferenzi tariffarji ġeneralizzati għall-
perjodu mill-1 ta’ Jannar 2009, huwa 
xieraq li l-prodotti u s-servizzi minn dawn 
il-pajjiżi jiġu assimilati għal prodotti u 
servizzi tal-Unjoni.

(26) Fid-dawl tal-politika ġenerali tal-
Unjoni fir-rigward tal-pajjiżi l-anqas 
żviluppati hekk kif prevista, inter alia, fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 732/2008 
tat-22 ta' Lulju 2008 li japplika skema ta’ 
preferenzi tariffarji ġeneralizzati għall-
perjodu mill-1 ta’ Jannar 2009, huwa 
xieraq li l-prodotti u s-servizzi minn dawn 
il-pajjiżi jiġu assimilati għal prodotti u 
servizzi tal-Unjoni, sabiex jinħolqu l-
opportunitajiet ekonomiċi meħtieġa għal 
integrazzjoni mtejba tas-swieq tagħhom 
fl-ekonomija dinjija.

Or. en

Emenda 3
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 'fornitur' tfisser kwalunkwe persuna 
fiżika jew ġuridika li toffri prodotti fis-
suq;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-pożizzjoni tal-Kumitat fin-negozjati dwar id-Direttiva dwar l-Akkwist 
Pubbliku.

Emenda 4
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) ‘operatur ekonomiku’ tfisser kull 
persuna fiżika jew ġuridika jew entità 
pubblika jew grupp ta’ persuni u/jew 
entitajiet bħal dawn li joffru l-eżekuzzjoni 
ta’ xogħlijiet u/jew xogħol, il-provvista ta’ 
prodotti jew il-forniment ta’ servizzi fis-
suq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-pożizzjoni tal-Kumitat fin-negozjati dwar id-Direttiva dwar l-Akkwist 
Pubbliku.

Emenda 5
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 'fornitur ta' servizzi' tfisser kwalunkwe 
persuna fiżika jew ġuridika li toffri t-
twettiq ta' xogħlijiet jew biċċa xogħol, jew 
servizzi fis-suq;

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-pożizzjoni tal-Kumitat fin-negozjati dwar id-Direttiva dwar l-Akkwist 
Pubbliku.

Emenda 6
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ‘offerent’ tfisser operatur ekonomiku 
li jkun ippreżenta offerta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-pożizzjoni tal-Kumitat fin-negozjati dwar id-Direttiva dwar l-Akkwist 
Pubbliku.

Emenda 7
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-terminu 'operatur ekonomiku' 
għandu jkopri bl-istess mod il-kunċetti ta' 
fornitur u fornitur tas-servizz;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-pożizzjoni tal-Kumitat fin-negozjati dwar id-Direttiva dwar l-Akkwist 
Pubbliku.

Emenda 8
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) operatur ekonomiku li ssottometta 
offerta għandu jissejjaħ 'offerent';

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-pożizzjoni tal-Kumitat fin-negozjati dwar id-Direttiva dwar l-Akkwist 
Pubbliku.

Emenda 9
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-oriġini ta' servizz għandu jkun 
determinat skont l-oriġini tal-persuna fiżika 
jew ġuridika li tkun qed tipprovdieh. L-
oriġini tal-fornitur tas-servizz għandu 
jitqies bħala:

L-oriġini ta' servizz għandu jkun 
determinat skont l-oriġini tal-persuna fiżika 
jew ġuridika li tkun qed tipprovdieh. L-
oriġini tal-operatur ekonomiku li jforni s-
servizz għandha titqies bħala:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla hi meħtieġa minħabba l-bidliet fl-Artikolu 2 (definizzjonijiet)

Emenda 10
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Awtoritajiet/entitajiet kontraenti li jkunu 
eskludew offerti abbażi tal-paragrafu 1, 
għandhom jindikaw dan fl-avviż tal-
kuntratt li jippubblikaw skont l-Artikolu 35 
tad-Direttiva 2004/18/KE, Artikolu 42 tad-
Direttiva 2004/17/KE, jew l-Artikolu 27 
tad-Direttiva dwar l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tadotta atti ta' implimentazzjoni li 

7. Awtoritajiet/entitajiet kontraenti li jkunu 
eskludew offerti abbażi tal-paragrafu 1, 
għandhom jindikaw dan, inklużi r-
raġunijiet għall-esklużjonijiet, fl-avviż tal-
kuntratt li jippubblikaw skont l-Artikolu 35 
tad-Direttiva 2004/18/KE, Artikolu 42 tad-
Direttiva 2004/17/KE, jew l-Artikolu 27 
tad-Direttiva dwar l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni. Il-Kummissjoni għandha 
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jistabbilixxu l-formoli standard għal 
notifiki ta' għoti ta' kuntratt. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura konsultattiva msemmija 
fl-Artikolu 17(3).

tadotta atti ta' implimentazzjoni li 
jistabbilixxu l-formoli standard għal 
notifiki ta' għoti ta' kuntratt. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura konsultattiva msemmija 
fl-Artikolu 17(3).

Or. en

Emenda 11
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn l-awtorità/entità kontraenti għandha l-
ħsieb li, skont l-Artikolu 69 tad-Direttiva 
dwar l-akkwist pubbliku jew skont l-
Artikolu 79 tad-Direttiva dwar l-akkwist 
minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u 
postali, wara li tivverifika l-
ispjegazzjonijiet tal-offerent, taċċetta 
offerta anormalment baxxa li tinkludi 
prodotti u/jew servizzi li joriġinaw minn 
barra l-Unjoni u li fiha l-valur tal-prodotti 
jew servizzi mhux koperti jaqbeż il-50 % 
tal-valur totali tal-prodotti jew servizzi li 
jikkostitwixxu l-offerta, għandha tinforma 
b'dan lill-offerenti l-oħrajn bil-miktub u
tinkludi r-raġunijiet għan-natura 
anormalment baxxa tal-prezz jew tal-
ispejjeż imposti.

Fejn l-awtorità/entità kontraenti għandha l-
ħsieb li, skont l-Artikolu 69 tad-Direttiva 
dwar l-akkwist pubbliku jew skont l-
Artikolu 79 tad-Direttiva dwar l-akkwist 
minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u 
postali, wara li tivverifika l-
ispjegazzjonijiet tal-offerent, taċċetta 
offerta anormalment baxxa li tinkludi 
prodotti u/jew servizzi li joriġinaw minn 
barra l-Unjoni u li fiha l-valur tal-prodotti 
jew servizzi mhux koperti jaqbeż il-50 % 
tal-valur totali tal-prodotti jew servizzi li 
jikkostitwixxu l-offerta, għandha tinforma 
b'dan lill-offerenti l-oħrajn bil-miktub u 
tinkludi r-raġunijiet għan-natura 
anormalment baxxa tal-prezz jew tal-
ispejjeż imposti mogħtija mill-offerent 
ikkonċernat.

Wara li jiġu infurmati mill-awtorità/entità 
kontraenti bl-intenzjoni tagħhom li 
jaċċettaw offerta anormalment baxxa, l-
offerenti l-oħrajn għandhom il-possibilità 
li jagħtu informazzjoni rilevanti lill-
awtorità/entità kontraenti fi żmien 
raġonevoli sabiex tkun tista’ tieħu 
deċiżjoni dwar l-aċċettazzjoni b’għarfien 
sħiħ ta’ fatturi potenzjali li setgħu 
influwenzaw il-valutazzjoni tan-natura 
anormalent baxxa tal-prezz jew tal-
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ispejjeż imposti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat fl-Artikolu li l-offerenti l-oħrajn li jkunu ġew infurmati bl-intenzjoni tal-
awtorità/entità kontraenti li jaċċettaw offerta anormalment baxxa jkollhom il-possibilità li 
jagħtu iktar informazzjoni, biex ikun żgurat li d-deċiżjoni li tiġi aċċettata ssir bil-mod l-iktar 
infurmat possibbli.

Emenda 12
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni, il-Kunsill, il-
Parlament Ewropew, l-Istati Membri u l-
uffiċjali tagħhom m'għandhomx jiżvelaw 
kwalunkwe tagħrif ta' natura 
kunfidenzjali li jasal skont dan ir-
Regolament, mingħajr permess speċifiku 
mill-fornitur ta' dan it-tagħrif.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jiġi sostitwit mill-Paragrafu 18 paragrafu 4a (ġdid).

Emenda 13
Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-informazzjoni li tasal skont dan ir-
Regolament u ddikjarata mill-fornitur tal-
informazzjoni li hi ta’ natura 
kunfidenzjali, taħt l-ebda ċirkostanzi 
m’għandha tiġi żvelata, sakemm il-
fornitur jagħti l-permess speċifiku tiegħu.

Or. en
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Emenda 14
Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Sal-1 ta' Jannar 2017, u mill-inqas kull 
tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament u dwar il-progress li jkun 
sar fin-negozjati internazzjonali, skont dan 
ir-Regolament, fir-rigward tal-aċċess għall-
operaturi ekonomiċi tal-UE għall-proċeduri 
ta' għoti ta' kuntratti pubbliċi fil-pajjiżi 
terzi. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni, fuq 
talba tagħha, tagħrif xieraq.

Sena wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament u mbagħad mill-inqas kull 
tliet snin, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' dan 
ir-Regolament u dwar il-progress li jkun 
sar fin-negozjati internazzjonali, skont dan 
ir-Regolament, fir-rigward tal-aċċess għall-
operaturi ekonomiċi tal-UE għall-proċeduri 
ta' għoti ta' kuntratti pubbliċi fil-pajjiżi 
terzi. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni, fuq 
talba tagħha, tagħrif xieraq.

Or. en


