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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar żviluppi ġodda fl-akkwist pubbliku
(2009/2175(INI))

Il-Parlament Ewropew,

- wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, b'referenza partikolari 
għall-bidliet introdotti mit-Trattat ta' Riforma ta' Liżbona,

- wara li kkunsidra d-Direttivi 2004/18/KE u 2004/17/KE dwar il-proċeduri għall-għoti 
ta' kuntratti pubbliċi u d-Direttiva 2007/66/KE fir-rigward tat-titjib fl-effettività ta’ 
proċeduri ta’ reviżjoni dwar l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi.

- wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Novembru 2009 bit-
titolu "Il-mobilizzazzjoni tal-investiment privat u pubbliku għall-irkupru u tibdil 
strutturali fit-tul: l-iżvilupp tal-Partenarjati Pubbliċi Privati“ (COM (2009)0615),

- wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Novembru 2009 bit-
titolu "Kontribut għall-Iżvilupp Sostenibbli: Ir-rwol tal-Kummerċ Ġust u l-iskemi 
mhux governattivi ta' assigurazzjoni ta' sostenibilità relatati mal-kummerċ (COM 
(2009) 0615),

- wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-16 ta' Lulju 2008 bit-titolu 
“Akkwist pubbliku għal ambjent aħjar” (COM(2008)0400),

- wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni interpretattiva tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Frar 
2008 dwar l-applikazzjoni tal-liġi Komunitarja dwar l-Akkwisti Pubbliċi u l-
Konċessjonijiet lil sħubijiet Pubbliċi-Privati istituzzjonalizzati (IPPP) (C(2007)6661),

- - Wara li kkunsidra d-Dokument ta' Ħidma tal-Istaff tal-Kummissjoni bit-titolu 
"Kodiċi Ewropew tal-Aħjar Prassi għat-tħaffif tal-aċċess mill-SMEs għall-kuntratti 
pubbliċi" (SEC (2008)2193),

- wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Interpretattiva tal-Kummissjoni tal-1 ta 'Awwissu 
2006 dwar il-liġi Komunitarja applikabbli għall-għoti ta’ kuntratt pubbliċi li ma 
jkunux suġġetti, jew mhux kompletament suġġetti, għad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi 
tal-Akkwist Pubbliku (ĠU C 179, 1.8.2006, p. 2)

- wara li kkunsidra s-sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja:

- tad-19 ta’ April 2007 fil-każ C-295/05, Tragsa,

- tat-18 ta’ Diċembru 2007 fil-każ C-532/03, Is-Servizzi tas-Salvataġġ Irlandiżi,

- tat-13 ta’ November 2008 fil-każ C-324/07, Coditel Brabant,

- tad-9 ta’ Ġunju 2009 fil-każ C-480/06, Stadtwerke Hamburg,

- tal-10 ta’ Settembru 2009 fil-każ C-206/09, Eurawasser,
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- tad-9 ta’ Ottubru 2009 fil-każ C-573/07, Sea Srl,

- tal-15 ta’ Ottubru 2009 fil-każ C-196/08, Acoset,

- tal-15 ta’ Ottubru 2009 fil-każ C-275/08, Datenzentrale BW,

- wara li kkunsidra l-preżentazzjoni finali mill-Avukat Generali Paolo Mengozzi tas-17 
ta’ Novembru 2009 fil-Każ C 451/08,

Wara li kkunsidra dawn l-istudji:

- „Evaluation of Public Procurement Directives, Markt/2004/10/D Final Report“,
Europe Economics tal-15 ta’ Settembru 2006,

- “The Institutional Impacts of EU Legislation on Local and Regional Governments, A 
Case Study of the 199/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC Public Procurement 
Directives”, tal-Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika (EIPA) ta’ Settembru 
2009,

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Frar 2009 dwar l-akkwist pubbliku pre-
kummerċjali: Inrawmu l-innovazzjoni biex niżguraw servizzi pubbliċi sostenibbli u ta’ 
kwalità għolja fl-Ewropa1,

- wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tal-20 ta' Ġunju 2007 dwar 
problemi speċifiċi fit-Traspożizzjoni u fl-Implimentazzjoni tal-Leġiżlazzjoni dwar l-
Akkwisti Pubbliċi u r-relazzjoni tagħha mal-aġenda ta’ Liżbona (2006/2084(INI))

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Ottubru 2006 dwar sħubijiet pubbliċi-
privati u l-liġi Komunitarja dwar l-akkwisti pubbliċi u l-konċessjonijiet3,

- wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

- wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u 
l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, kif ukoll il-Kumitat għall-
Iżvilupp Reġjonali (A7-0000/2010),

A. billi l-kriżi ekonomika u finanzjarja enfasizzat l-importanza ekonomika vitali tal-
akkwist pubbliku, imma billi l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jwettqu l-kompiti tagħhom 
b'mod xieraq fl-interess pubbliku biss jekk ikunu jistgħu jistrieħu fuq iċ-ċertezza legali 
meħtieġa f'dan il-qasam u l-proċeduri ta' akkwist ma jkunux kumplessi wisq,

B. billi r-reviżjoni tal-2004 tad-Direttivi dwar l-akkwist pubbliku kienet maħsuba biex 
tissimplifika u timmodernizza l-proċeduri relevanti, tagħmilhom aktar flessibbli u 
tistabbilixxi ċertezza legali akbar,

                                               
1 Testi Adottati, P6_TA(2009)0037.
2 ABl. C 146E, 12.6.2008, p.227.
3 ĠU C 313E, 20.12.2006, p.447.
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billi t-Trattat ta' Riforma ta' Liżbona għall-ewwel darba inkorpora fil-liġi primarja tal-Unjoni 
Ewropea r-rikonoxximent tad-dritt tal-awtonomija ta’ entitajiet lokali u reġjonali, 
saħħaħ is-sussidjarjetà u ta kemm lill-parlamenti nazzjonali u kemm lill-Kumitat tar-
Reġjuni d-dritt li jġibu azzjonijiet quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja,

Osservazzjonijiet ġenerali

1. Jiddeplora l-fatt li l-għanijiet tar-reviżjoni tal-2004 tad-direttivi dwar l-akkwisti 
pubbliċi għadhom ma ntlaħqux; jesprimi t-tama, madankollu, li s-sentenzi reċenti 
mogħtija mill-Qorti Ewropea tal-Ġusitzzja se jgħinu biex tinstab soluzzjoni għall-
kwistjonijiet legali pendenti u li n-numru tal-proċeduri ta' appell se jonqos;

2. Jiddeplora, barra minn hekk, il-fatt li l-interazzjoni bejn il-liġi Ewropea, nazzjonali u 
reġjonali, b'mod partikolari bħala riżultat tal-għadd kbir ta’ proposti ta’ liġijiet mhux 
vinkolanti mressqa mill-Kummissjoni u d-dipartimenti tal-Kummissjoni u tal-
interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet legali relevanti mill-qrati Ewropej, wasslet għal 
sett ikkumplikat u konfuż ta' regoli li qed joħloq, b'mod partikolari għall-bliet u l-
muniċipalitajiet żgħar u għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, problemi legali serji li 
huma m’għadhomx jistgħu jgħelbu mingħajr ma jidħlu fi spejjeż amministrattivi 
sostanzjali jew mingħajr ma jfittxu pariri legali esterni ; iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex 
tirrimedja din is-sitwazzjoni u, bħala parti mill-inizjattiva għat-tfassil aħjar tal-liġijiet, 
biex teżamina l-impatt ta' dispożizzjonijiet ta’ liġijiet mhux vinkolanti u biex 
tevalwahom fid-dawl tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità;

3. Jenfasizza li l-inizjattivi Ewropej fil-qasam tal-kuntratti pubbliċi għandhom jiġu 
kkoordinati b’mod aktar effettiv sabiex ma jipperikolawx il-konsistenza mad-direttivi 
dwar l-akkwisti pubbliċi u joħolqu problemi legali għal dawk li japplikaw ir-regoli; 
jitlob, għalhekk, li jittieħdu miżuri ta' koordinazzjoni obbligatorja fi ħdan il-
Kummissjoni, inkluża preżenza uniformi fl-Internet, bil-ħsieb li d-dispożizzjonijiet 
legali rilevanti jsiru aktar trasparenti u aktar faċli biex jintużaw;

4. Jikkritika n-nuqqas ta' trasparenza rigward il-kompożizzjoni u r-riżultati tal-ħidma tal-
kumitat konsultattiv intern tal-Kummissjoni dwar l-akkwisti pubbliċi u jistieden lill-
Kummissjoni biex tieħu passi sabiex tiżgura li kemm dan il-kumitat kif ukoll il-
kumitat il-ġdid ippjanat dwar is-sħubijiet pubbliċi-privati jkollhom kompożizzjoni 
bbilanċjata u jaħdmu b'mod trasparenti;

5. Jistieden lill-Kummissjoni, meta tirrevedi d-direttivi dwar l-akkwisti pubbliċi, sabiex 
tqis il-fehmiet espressi f'dan ir-rapport; jistenna li l-istħarriġ jitwettaq bl-involviment 
sħiħ tal-partijiet interessati kollha u jagħmilha ċara li jqis li r-reviżjoni ta' dawn id-
direttivi f'dan il-mument hija bikrija wisq; meta reviżjoni ta’ dan it-tip issir f'data aktar 
tard, madankollu, jirrakkomanda li għandha tinkludi wkoll id-direttiva dwar il-
proċeduri ta' reviżjoni li jikkonċernaw kuntratti pubbliċi, sabiex tkun evitata 
kwalunkwe frammentazzjoni ulterjuri tal-liġi tal-akkwisti pubbliċi; huwa tal-fehma li 
l-impatt prattiku ta' din id-direttiva għadu ma jistax jiġi stmat, billi għadha ma ġietx 
trasposta fil-liġi nazzjonali tal-Istati Membri kollha;
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Kummenti speċifiċi

6. Ifakkar li t-Trattat ta' Riforma ta' Liżbona, li daħal fis-seħħ fl-1 ta' Diċembru 2009, 
jirrikonoxxi għall-ewwel darba fil-liġi primarja Ewropea d-dritt tat-tmexxija 
awtonoma fl-livell lokali u reġjonali (Artikolu 4(2) tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea); jenfasizza li f’diversi sentenzi l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja invokat id-dritt 
tal-awtogovernanza lokali u semmiet li l-possibilità għall-awtoritajiet pubbliċi li jużaw 
ir-riżorsi tagħhom stess għat-twettiq tal-ħidmiet ta' interess pubbliku mogħtija lilhom 
tista' tiġi eżerċitata f’kooperazzjoni ma' awtoritajiet pubbliċi oħrajn (C-324/07); jiġbed 
l-attenzjoni, barra minn hekk, għas-sentenza tal-Awla Manja tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja tad-9 ta' Ġunju 2009 fil-Kawża C-480/06 li stipulat li, barra minn hekk, il-
liġi Komunitarja ma timponix fuq l-awtoritajiet pubbliċi li jużaw xi forma legali 
partikolari sabiex iwettqu l-ħidmiet tagħhom ta' servizz pubbliku b’mod konġunt; 
għaldaqstant iqis li s-sħubijiet pubbliċi-pubbliċi, bħalma huma ftehimiet ta' 
kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali u l-kooperazzjoni nazzjonali, jaqgħu barra 
mill-ambitu tal-liġi dwar l-akkwisti pubbliċi, fuq il-bażi tal-kriterji kumulattivi li 
ġejjin:

- dak li huwa involut hawnhekk huwa l-forniment konġunt ta' kompitu ta' 
servizz pubbliku mogħtija lill-awtoritajiet lokali kollha,

- isir biss mill-awtoritajiet pubbliċi, jiġifieri mingħajr l-involviment ta' individwi 
jew impriżi privati,

- u l-attività involuta titwettaq essenzjalment f’isem l-awtoritajiet pubbliċi 
kkonċernati;

7. Jinnota li fis-sentenza tagħha tal-10 ta' Settembru 2009 fil-każ C-573/07 il-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja sabet li l-ftuħ tal-kapital ta' kumpanija li qabel kienet proprjetà 
pubblika għall-investituri privati ma jistax jiġi kkunsidrat ħlief jekk jeżisti, fil-mument 
meta jingħata l-kuntratt, prospett reali fil-futur qrib ta' tali ftuħ; jinnota li l-liġi f'dan il-
qasam issa hija ċara biżżejjed; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex 
jipprovdu informazzjoni dwar l-implikazzjonijiet legali ta' dawn is-sentenzi u jistenna 
li fil-futur l-ebda proċedimenti ulterjuri ta' ksur ma jitressqu f'dawn l-oqsma;

8. Jirrimarka li l-konċessjonijiet fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 1(3b) tad-Direttiva 
2004/17/KE u l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2004/18/KE huma kuntratti li b'konnessjoni 
magħhom "il-kunsiderazzjoni għall-provvista tas-servizzi tikkonsisti jew unikament 
fid-dritt li x-xogħol jiġi esplojtat jew f'dan id-dritt kif ukoll fil-ħlas“; jenfasizza li l-
konċessjonijiet tas-servizz ġew esklużi mill-kamp tal-applikazzjoni tad-direttivi dwar 
l-akkwist pubbliku sabiex joffru lill-awtoritajiet kontraenti u l-kuntratturi flessibilità 
akbar; jirrimarka li f’bosta sentenzi l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kkonfermat li l-
konċessjonijiet tas-servizzi mhumiex koperti minn dawn id-direttivi, iżda pjuttost mill-
prinċipji ġenerali stabbiliti fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (il-
projbizzjoni tad-diskriminazzjoni, il-prinċipju ta' trattament ugwali u t-trasparenza) u 
li l-awtoritajiet kontraenti pubbliċi għandu jkollhom aċċess biex jiżguraw il-provvista 
ta' servizzi permezz ta’ konċessjoni jekk huma jqisu li dan ikun l-aħjar metodu biex 
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jiġi żgurat is-servizz pubbliku kkonċernat, anki jekk ir-riskju marbut ma’ operazzjoni 
ta' dan it-tip huwa limitat, imma dak ir-riskju limitat jiġi ttrasferit kollu lill-
konċessjonarju (sentenza fil-każ C-206/08 tal-10 ta' Settembru 2009, punti 72-75);

9. Jinnota l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Novembru 2009 dwar l-iżvilupp 
ta' sħubijiet pubbliċi-privati u jistenna l-evalwazzjoni tal-impatt rilevanti b'interess 
kbir; jenfasizza li wieħed għandu jqis kemm il-kumplessità tal-proċeduri kif ukoll id-
differenzi fil-kultura u l-prattika legali fl-Istati Membri fir-rigward tal-konċessjonijiet 
tas-servizzi u jiddubita, għalhekk, jekk proposta għal att legali dwar il-konċessjonijiet 
tas-servizzi jkollhiex xi valur miżjud; huwa tal-fehma li bid-direttivi tal-2004 dwar l-
akkwist pubbliku u l-każistika supplimentari tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tlestew 
il-proċess tad-definizzjoni tat-terminu "servizz ta' konċessjoni" u t-twaqqif ta’ qafas 
legali li jirregola konċessjonijiet bħal dawn;

10. Jilqa' b'sodisfazzjon il-kjarifika legali tal-kondizzjonijiet li taħthom tapplika l-liġi tal-
akkwisti għas-sħubijiet pubbliċi-privati istituzzjonalizzati, b'mod partikolari fid-dawl 
tal-importanza kbira li l-Kummissjoni, fil-komunikazzjoni tagħha tad-19 ta' Novembru 
2009, tagħti lil sħubijiet bħal dawn rigward il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, il-
promozzjoni ta' forom ta' enerġija li jiġġeddu u t-trasport sostenibbli; jirrimarka li d-
direttivi dwar l-akkwist pubbliku dejjem japplikaw jekk kompitu għandu jingħata lil 
impriża li hija proprjetà privata, anki jekk is-sehem privat ikun żgħir ħafna; jenfasizza, 
madankollu, li kemm il-Kummissjoni, fil-komunikazzjoni tagħha tal-5 ta' Frar 2008, 
kif ukoll il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, fis-sentenza tagħha tal-15 t'Ottubru 2009 fil-
Każ C-196/08, għamluha ċara li ebda proċedura ta' sejħa kompetittiva għal offerti 
doppja ma hija meħtieġa f'konnessjoni mal-għoti ta' kuntratti u ta' ċerti ħidmiet lil 
sħubija pubblika-privata li tkun għadha kif ġiet imwaqqfa, iżda li l-kriterji kollha li 
ġejjin għandhom jiġu sodisfatti qabel ma tkun tista’ tingħata konċessjoni mingħajr 
sejħa kompetittiva għall-offerti lil impriża pubblika-privata imħallta stabbilita 
speċifikament għal dak l-iskop:

- Il-parteċipant privat għandu jintgħażel permezz ta' proċedura pubblika, wara li 
jitqiesu l-ħtiġiet finanzjarji, tekniċi, operattivi u amministrattivi u l-karatteristiċi tal-
offerti fid-dawl tas-servizz partikolari li għandu jiġi pprovdut.

- L-impriża pubblika-privata mħallta għandha żżomm l-istess għan korporattiv matul 
iż-żmien tal-konċessjoni. Skont il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, kwalunkwe bidla 
materjali f’dak il-għan korporattiv jew fil-ħidma li għandha titwettaq tkun teħtieġ 
it-tnedija ta' proċedura ġdida ta' sejħa kompetittiva għall-offerti;

     huwa tal-fehma, għalhekk, li l-kwistjoni tal-applikazzjoni tal-liġi tal-akkwist għas-
sħubijiet pubbliċi-privati istituzzjonalizzati ssolviet u jistieden lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri biex joħorġu dikjarazzjonijiet dwar dan il-fatt;

11. Jistenna b'interess kbir is-sentenza tal-Qorti Ewropea għall-Ġustizzja fil-Każ C-451/08 
u jittama li din tiċċara l-kwistjonijiet kontroversjali fil-qasam tal-ippjanar tal-bliet; 
japprova l-opinjoni mogħtija mill-Avukat Ġenerali tal-Qorti Ewropea tal-Ġusitzzja 
f'dan il-każ fis-17 ta' Novembru 2009 li "l-għanijiet wesgħin u ambizzjużi tad-direttiva 
għandhom jitqiesu fl-interpretazzjoni tad-Direttiva iżda wieħed ma għandux jassumi 
li, billi jappella għall-għan tal-miżura, l-ambitu tagħha jista' jiġi estiż b'mod indefinit" 
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(punt 35); inkella jkun hemm il-periklu li "l-attivitajiet kollha marbuta mal-ippjanar 
tal-ibliet ikunu suġġetti għad-Direttiva peress li, skont id-definizzjoni, id-
dispożizzjonijiet dwar l-eżekuzzjoni possibbli ta' xogħlijiet ta' bini tbiddel 
sostanzjalment il-valur tal-art in kwistjoni" (punt 36).

12. Jirrimarka li huwa jaqbel mar-rikors ippreżentat quddiem il-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja kontra l-komunikazzjoni interpretattiva tal-Kummissjoni tal-1 ta' Awwissu 
2006 dwar il-liġi tal-Komunità applikabbli għall-għoti tal-kuntratti li ma jkunux 
suġġetti, jew mhux kompletament suġġetti, għad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi dwar l-
Akkwisti Pubbliċi u jistenna deċiżjoni fil-pront;

13. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza kbira tal-akkwist pubbliku għall-ħarsien tal-
klima, l-effiċjenza fl-enerġija, l-ambjent u l-innovazzjoni u jtenni li l-awtoritajiet 
pubbliċi għandhom ikunu mħeġġa u mqiegħda fil-pożizzjoni li jibbażaw l-akkwist 
pubbliku fuq kriterji ekoloġiċi, soċjali u oħrajn; jilqa' bil-ferħ l-assistenza prattika 
mogħtija lill-awtoritajiet pubbliċi u entitajiet oħra rigward l-akkwisti sostenibbli u 
jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jorganizzaw korsijiet ta' taħriġ u 
kampanji biex iqajmu kuxjenza dwar din il-kwistjoni; jappoġġja l-idea ta' proċess 
trasparenti, li jinvolvi l-Istati Membri, għall-iżvilupp ulterjuri tal-kriterji rilevanti; 
jirrimarka li fil-qasam tal-kriterji soċjali, b'mod partikolari, proċess bħal dan joffri 
opportunitajiet tajbin ta' suċċess.

14. Jappella għall-iżvilupp ta’ bażi ta’ data sabiex il-kriterji li fuqhom huma bbażati t-
tikketti differenti jkunu jistgħu jintużaw għal skopijiet ta' akkwist pubbliku; jistieden 
lill-Kummissjoni biex pass pass tieħu miżuri fuq livell Ewropew u internazzjonali biex 
tarmonizza t-tikketti u l-kriterji li huma bbażati fuqhom; jistenna li l-Istati Membri 
jkunu involuti b'mod sħiħ f'dan il-proċess; jiġbed l-attenzjoni, fl-istess ħin, għall-
impatt negattiv li għandu suq frammentat fuq l-innovazzjoni u r-riċerka minħabba l-
eżistenza ta' dawn il-ħafna tikketti reġjonali, nazzjonali, Ewropej u internazzjonali;

15. Jenfasizza n-nuqqas ta' ċarezza fil-qasam tal-kuntratti pubbliċi soċjalment 
responsabbli u jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi għajnuna f’forma ta' manwali; 
f'dan ir-rigward, jiġbed l-attenzjoni għall-bidliet fil-qafas legali miġjuba mit-Trattat ta' 
Riforma ta' Liżbona u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u jistenna lill-Kummissjoni 
sabiex timplimenta d-dispożizzjonijiet rilevanti b'mod xieraq; jenfasizza l-problema 
bażika li l-kriterji soċjali jiffokaw fuq il-proċess tal-manifattura b'tali mod li l-impatt 
tagħhom ġeneralment ma jkunx jingħaraf fil-prodott finali, u li s-sistemi ta' 
produzzjoni globalizzati u l-ktajjen tal-provvista kumplessi jwasslu biex ikun diffiċli li 
wieħed jikkontrolla l-konformità mal-kriterji; jistenna, għalhekk, kriterji dettaljati 
verifikabbli u bażi ta’ data bi kriterji speċifiċi għall-prodotti li għandhom jiġu 
żviluppati fil-qasam tal-kuntratti tal-akkwisti pubbliċi soċjalment responsabbli wkoll; 
jiġbed l-attenzjoni għad-diffikultà tal-awtoritajiet kontraenti u l-ispejjeż li jġarrbu fil-
verifika tal-konformità mal-kriterji u jistieden lill-Kummissjoni biex toffri għajnuna 
adegwata u biex tippromwovi l-istrumenti li jistgħu jintużaw biex jiċċertifikaw l-
affidabilità tal-katini tal-provvista;

16. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

In-nefqa totali annwali fuq l-akkwist pubbliku ta' oġġetti u servizzi fl-Unjoni Ewropea 
tammonta għal EUR 1500 biljun, jew aktar minn 16% tal-PGD1. L-akkwist pubbliku 
nternazzjonali, madankollu, jammonta biss għal 3% ta' dik il-figura, madankollu. L-għan 
ewlieni tal-akkwist pubbliku huwa x-xiri ta' oġġetti u servizzi b’mod effikaċi meta mqabbel 
mal-ispiża bil-ħsieb tat-twettiq tal-kompiti tas-servizz pubbliku.
L-awtoritajiet pubbliċi mhumiex parteċipanti tipiċi fis-suq, madankollu; peress li huma 
jamministraw fondi pubbliċi, għandhom responsabbiltà partikolari. Kull fejn ikun possibbli, l-
akkwist pubbliku għandu jagħti kontribut sabiex jintlaħqu l-isfidi ewlenin li qed tiffaċċja s-
soċjetà: il-kriżi ekonomika u finanzjarja globali, il-bidla fil-klima u l-kriżi dejjem agħar tal-
faqar fil-pajjiżi tan-Nofsinhar.
M'hemm l-ebda dubju li l-awtoritajiet kontraenti pubbliċi qed jibbenefikaw mis-suq intern 
Ewropew u r-regoli tiegħu: swieq akbar joħolqu iktar għażla, li tista' twassal għal spejjeż aktar 
baxxi u kwalità aħjar; trasparenza akbar tgħin fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-frodi; il-
koperazzjoni transkonfinali toħloq possibbiltajiet ġodda għall-azzjoni u l-esperjenzi ġodda.
Iżda hemm ukoll l-iżvantaġġi: f'ħafna Stati Membri l-awtoritajiet reġjonali u lokali huma l-
akbar awtoritajiet kontraenti pubbliċi u, fl-isfond tal-kriżi ekonomika attwali, huwa 
preċiżament l-esperjenzi tagħhom li qed jenfasizzaw il-fatt li d-direttivi Ewropej dwar l-
akkwist pubbliku qed inaqqsu l-ambitu għall-azzjoni u jwasslu biex il-proċess tal-għoti ta' 
kuntratti jkun ogħla u jimxi aktar bil-mod.
Il-kuntratturi wkoll, b'mod partikolari l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, qed isofru taħt il-piż 
tal-burokrazija żejda u l-inċertezza legali. Saru bosta studji li juru kemm l-ispejjeż qed 
jiżdiedu u l-proċeduri qed jitwalu, għalkemm dawn ma jistgħux jiġu ttrattati fid-dettal f'dan ir-
rapport.

Inċertezzi legali
Hemm bosta raġunijiet għal dan l-iżvilupp. L-għan tar-reviżjoni tal-2004 tal-direttivi dwar l-
akkwist pubbliku kien li jissimplifika u jimmodernizza l-proċeduri għall-għoti tal-kuntratti 
pubbliċi u jagħmilhom aktar flessibbli, iżda dan l-għan ma ntlaħaqx.
Min-naħa waħda, xi dispożizzjonijiet tad-direttivi infushom m'humiex ċari biżżejjed: nuqqas 
ta' qbil politiku fil-Kunsill u fil-Parlament wasslu għal kompromessi fuq l-ifformular, lakuni u 
inkonsistenzi fit-testi.
Min-naħa l-oħra, il-proċess ta' traspożizzjoni fl-Istati Membri wera li kien proċess twil, il-
verżjonijiet trasposti spiss kien fihom dispożizzjonijiet iktar stretti, ġew inkorporati kriterji 
addizzjonali, filwaqt li xi strumenti tal-flessibilità tħallew barra: fil-qosor, il-liġi inbidlet 
matul it-traspożizzjoni.
L-inċertezzi legali wasslu għal bosta proċedimenti ta' ksur u każijiet fil-qrati nazzjonali u 
Ewropej. Saru tentattivi, permezz tal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u 
permezz ta’ proposti ta’ liġijiet mhux vinkolanti mressqa mill-Kummissjoni, biex jingħalqu l-
lakuni legali, approċċ li sempliċement żied mal-konfużjoni.
Dan kollu wassal għal sett kumpless ta' regoli li qed joħloq problemi legali serji, primarjament 

                                               
1 Figuri tal-Fond Monetarju Internazzjonali għall-2006, PGD tal-UE nominali fuq il-bażi tar-rata tal-
kambju ta' Ottubru 2007: USD 14 609 840 miljun, anki jekk proporzjon żgħir jintefaq għad-difiża.
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għall-ibliet u l-muniċipalitajiet żgħar, iżda wkoll għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, 
problemi li ma jistgħux jibqgħu jiġu solvuti mingħajr spejjeż addizzjonali jew mingħajr 
assistenza legali esterna. L-inċertezzi legali jew it-theddida ta' azzjoni legali wasslu biex ma 
tkomplewx il-proġetti importanti tal-akkwist u bil-kemm hemm qasam ieħor fejn qamu tant 
kwistjonijiet legali. L-applikazzjoni żbaljata tar-regoli li jirregolaw l-akkwist hija waħda mill-
iktar kawżi komuni ta' żbalji b'konnessjoni mal-ħruġ ta' riżorsi taħt il-Fondi Strutturali 
Ewropej.  
L-oqsma ewlenin tat-tilwimiet legali jikkonċernaw is-sħubijiet pubbliċi-pubbliċi, l-ippjanar 
tal-ibliet (inkluż il-bini ta' djar soċjali) u l-konċessjonijiet ta' servizzi. Madankollu, hemm 
ukoll l-inċertezza rigward is-sħubijiet pubbliċi-privati, l-akkwist ta' prodotti tal-kummerċ 
ġust, l-applikazzjoni tad-direttivi tal-akkwist pubbliku għall-kuntratti li l-valur tagħhom jaqa' 
taħt il-limiti minimu rilevanti u l-qasam tal-kunsiderazzjoni ta' kriterji soċjali bħall-paga 
indaqs, ugwaljanza tas-sessi, il-konformità mal-ftehim tal-pagi, il-provvista tal-impjiegi għal 
dawk li ilhom żmien twil qiegħda jew żgħażagħ b'ħiliet jew kwalifiki baxxi. 

Il-koordinazzjoni inadegwata fi ħdan il-Kummissjoni
Hemm ukoll nuqqas ta' koordinazzjoni fi ħdan il-Kummissjoni. Ħafna dipartimenti tal-
Kummissjoni “skoprew” l-akkwist bħala mezz biex jiksbu għanijiet li għalihom l-Unjoni 
Ewropea kieku ma jkollhiex biżżejjed riżorsi finanzjarji jew kompetenza leġiżlattiva. 
Ovvjament jagħmel is-sens li l-awtoritajiet kontraenti jitħeġġu biex jidħlu għal akkwist 
responsabbli f’termini ekoloġiċi u soċjali u biex jippromwovu r-riċerka u l-innovazzjoni.
Madankollu, il-ħafna inizjattivi ma jwasslux għaċ-ċarezza legali u jnaqqsu l-effett tal-isforzi 
biex jinkiseb dak li hu fih innifsu għan utli. L-għadd kbira ta’ proposti ta’ liġijiet mhux 
vinkolanti sempliċement żied mal-inkonsistenzi legali.
Meta jiġu żviluppati proposti ta' liġijiet mhux vinkolanti, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra 
jekk humiex konsistenti mal-prinċipju tal-proporzjonalità u l-implikazzjonijiet prattiċi 
tagħhom fuq il-livell lokali. L-aktar studju reċenti magħmul mill-Istitut Ewropew tal-
Amministrazzjoni Pubblika (EIPA), "The Institutional Impacts of EU Legislation on Local 
and Regional Governments, A Case Study of the 199/31/EC Landfill Waste and 2004/18/EC 
Public Procurement Directives”, jikkritika l-użu estensiv tal-liġijiet mhux vinkolanti: "l-użu 
tal-liġijiet mhux vinkolanti biex jirregolaw aspetti importanti ħafna tad-Direttiva huwa nuqqas 
ieħor importanti: mhuwiex possibbli li wieħed jipprevedi l-impatt istituzzjonali tal-liġijiet 
mhux vinkolanti”.  B'konformità mal-għanijiet tal-inizjattiva għat-tfassil aħjar tal-liġijiet, l-
impatt tal-liġijiet mhux vinkolanti għandu wkoll jiġi studjat u l-kwistjoni tal-konformità mal-
prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità għandha tiġi riveduta (sommarju tal-
evalwazzjoni tal-impatt.)
Sfortunatament s'issa kien hemm nuqqas ta' bilanċ politiku fl-implimentazzjoni tal-
Kummissjoni tal-liġi Ewropea dwar l-akkwist pubbliku. Filwaqt li ttieħdu ħafna inizjattivi u 
hemm bosta manwali u linji ta’ gwida disponibbli fil-qasam tal-akkwist li jkun ekoloġikament 
responsabbli u effiċjenti fl-enerġija, il-komunikazzjoni l-aktar reċenti tal-Kummissjoni dwar 
akkwist li jkun soċjalment responsabbli tmur lura sal-2000, jiġifieri qabel ir-reviżjoni tad-
direttivi tal-akkwist pubbliku. Fil-qasam tal-akkwist ġust, li huwa partikolarment kumpless 
f’termini legali, s’issa nħarġet biss komunikazzjoni waħda, u l-ebda linji ta' gwida jew 
manwali. Dan jista' jinftiehem ħażin li indirettament jirrifletti l-prijoritajiet tal-Kummissjoni.
Ir-rapporteur għalhekk qed tappella għal koordinazzjoni aħjar tal-politika tal-akkwist pubbliku 
fost id-dipartimenti differenti tal-Kummissjoni involuti u l-iżvilupp ta' strateġija pubblika 
konġunta dwar l-akkwist pubbliku, inkluża l-preżenza web uniformi, bil-ħsieb li l-liġi tkun 
aktar trasparenti.  
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Aktar inizjattivi wkoll jintlaqgħu tajjeb fl-oqsma tal-organizzazzjoni tal-iskambji tal-
esperjenza, l-iżvilupp ta' prattiki u metodi ppruvati u l-appoġġ għall-korsijiet ta' taħriġ fl-Istati 
Membri. Barra minn hekk, korsijiet ta' taħriġ bħal dan m'għandhomx ikunu mmirati biss lejn 
l-awtoritajiet kontraenti lokali, iżda għandhom iħaddnu wkoll l-entitajiet responsabbli mid-
deċiżjonijiet politiċi u individwi u entitajiet oħra, partikolarment NGOs, li jipprovdu servizzi 
soċjali. Hawnhekk tista’ tkun utli l-esperjenza miksuba mill-mudell Franċiż, li bħalissa qed 
jiġi ttestjat.
Barra minn hekk ir-rapport jikkritika n-nuqqas ta' trasparenza rigward il-kompożizzjoni u r-
riżultati tal-ħidma tal-kumitat konsultattiv intern tal-Kummissjoni dwar l-akkwisti pubbliċi u 
jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu passi sabiex tiżgura li kemm dan il-kumitat kif ukoll il-
kumitat il-ġdid ippjanat dwar is-sħubijiet pubbliċi-privati jkollhom kompożizzjoni bbilanċjata 
u jaħdmu b'mod trasparenti.

Kjarifika legali mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tas-sitwazzjoni fir-rigward ta' sħubijiet 
pubbliċi-pubbliċi
Id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona biddel il-pożizzjoni legali, u fuq kollox saħħaħ ir-rwol 
tal-awtoritajiet lokali u reġjonali. Għall-ewwel darba ġie inkorporat fil-liġi primarja tal-Unjoni 
Ewropea r-rikonoxximent tad-dritt tat-tmexxija awtonoma fl-livell lokali u reġjonali (l-
Artikolu 4(2) TUE):

“L-Unjoni għandha tirrispetta l-ugwaljanza tal-Istati Membri quddiem it-Trattati kif ukoll 
l-identità nazzjonali tagħhom, inerenti fl-istrutturi fundamentali tagħhom, politiċi u 
kostituzzjonali, inkluż l-awto-governanza lokali u reġjonali.”

L-Artikolu 1 tal-Protokoll il-ġdid dwar is-servizzi ta’ interess ġenerali (Nru 26) ukoll 
jenfasizza:
“ir-rwol essenzjali u d-diskrezzjoni wiesgħa tal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali biex 
jipprovdu, jikkummissjonaw, u jorganizzaw servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali mill-
aktar qrib possibbli għall-ħtiġiet ta’ l-utenti.”

F’għadd ta’ sentenzi mogħtija qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat il-ġdid, il-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja invokat id-dritt tal-awtogovernanza lokali u għamlitha ċara li l-possibilità għall-
awtoritajiet pubbliċi li jużaw ir-riżorsi tagħhom stess għat-twettiq tal-ħidmiet ta' interess 
pubbliku mogħtija lilhom tista' tiġi eżerċitata f’kooperazzjoni ma' awtoritajiet pubbliċi oħrajn 
(C-480/07 Stadtwerke Hamburg). B'dan il-mod il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kkonfermat il-
marġni ta’ diskrezzjoni tal-awtoritajiet lokali u saħħet l-awtogovernanza lokali. Madankollu, 
is-sentenzi ma jikkostitwixxux permess li jiġġustifika l-forom kollha ta' kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet lokali. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tqis is-sħubijiet pubbliċi-pubbliċi, bħalma 
huma l-ftehimiet ta' koperazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali u l-koperazzjoni nazzjonali, li 
jaqgħu barra mill-ambitu tal-liġi dwar l-akkwist pubbliku jekk jissodisfaw il-kriterji li ġejjin:
1.  jekk dak huwa involut hawnhekk huwa l-forniment konġunt ta' kompitu ta' servizz 
pubbliku mogħtija lill-awtoritajiet lokali kollha
2. isir biss mill-awtoritajiet pubbliċi, jiġifieri mingħajr l-involviment ta' individwi jew impriżi 
privati,
3. u l-attività involuta titwettaq essenzjalment f’isem l-awtoritajiet pubbliċi kkonċernati.

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kkonfermat ukoll li s-sempliċi possibbiltà li sħubija pubblika-
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pubblika tinfetaħ għall-investituri privati ma tinvalidax l-esklużjoni ta' sħubijiet bħal dawn 
mill-ambitu tad-direttivi jekk ma jkunx hemm prospett reali li jittieħed tali pass fil-mument 
meta jingħata l-kuntratt.
B’hekk ġie kkjarifikat b'mod adegwat qasam kontroversjali tal-liġi tal-akkwist pubbliku. 
Waħda mill-konsegwenzi ta' din id-deċiżjoni għandha tkun li l-Kummissjoni ma tressaqx 
proċedimenti ta' ksur tat-Trattat kontra l-Istati Membri f'dan il-qasam u, flimkien mal-
Parlament u l-partijiet interessati, tibda l-ħidma ta' konsolidazzjoni tal-każistika tal-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja. Dan ir-rapport huwa maħsub bħala l-ewwel kontribuzzjoni għal dan il-
proċess..

Kjarifika tas-sitwazzjoni legali fir-rigward tal-konċessjonijiet ta' servizz
Id-direttivi riveduti rigward l-akkwist pubbliku jagħmlu pass ‘il quddiem billi jiddefinixxu "l-
konċessjoni tas-servizz" bħala kuntratt li b’konnessjoni miegħu il-konsiderazzjoni għall-
provvista tas-servizzi tikkonsisti jew sempliċiment fid-dritt li jesplojta x-xogħol jew f'dan id-
dritt flimkien mal-ħlas. Il-leġiżlatur tal-Komunità espliċitament eskluda l-konċessjonijiet ta' 
servizzi mill-ambitu tad-direttivi, bil-ħsieb li l-awtoritajiet kontraenti u l-kuntratturi jkollhom 
grad akbar ta' flessibilità u li jitqiesu l-kulturi u t-tradizzjonijiet legali differenti fl-Istati 
Membri, approċċ ikkonfermat mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fis-sentenza riċenti tagħha 
tal-10 ta 'Settembru 2009 fil-Każ C-206/08, Eurawasser. Il-konċessjonijiet ta’ servizz 
mhumiex koperti mid-direttivi tal-akkwist pubbliku, iżda biss mis-sistema inqas stretta tat-
Trattati tal-UE. F'din is-sentenza l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ddefiniet ukoll il-kriterju tat-
trasferiment tar-riskju ekonomiku b’mod aktar preċiż. Fil-fehma tagħha, id-dritt għall-
assenjazzjoni ta' konċessjoni tas-servizz għas-servizzi tal-provvista tal-ilma mhijiex invalidata 
mill-fatt li l-kuntratti ta' provvista huma rregolati minn liġijiet li jistipulaw konnessjoni 
obbligatorja u l-użu obbligatorju tas-servizz. Ir-riskju ekonomiku li jiġġustifika t-tmiem ta' 
konċessjoni ta' servizz jista' wkoll ikun limitat. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kkonfermat li 
għandu jibqa’ f’idejn l-awtoritajiet kontraenti pubbliċi li jiżguraw il-provvista ta' servizzi 
permezz ta' konċessjoni jekk huma jqisu li dan ikun l-aħjar metodu biex jiggarantixxu s-
servizz pubbliku kkonċernat. B'dan il-mod il-Qorti ċċarat is-sitwazzjoni f’qasam ieħor li ta' 
spiss jagħti lok għal tilwim legali.

Kjarifika tas-sitwazzjoni fir-rigward tas-sħubijiet pubbliċi-privati
Il-Kummissjoni u l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ċċaraw is-sitwazzjoni f'oqsma oħrajn ukoll. 
Kemm il-Kummissjoni, fil-komunikazzjoni tagħha tal-2008 dwar sħubijiet pubbliċi-privati, 
kif ukoll il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, fis-sentenza tagħha tal-15 t'Ottubru 2009 fil-Każ C-
196/08, Acoset, għamluha ċara li ebda proċedura ta' sejħa kompetittiva għal offerti doppja ma 
hija meħtieġa b'konnessjoni mal-għoti ta' kuntratti lil sħubijiet pubbliċi-privati stabbiliti 
ġodda, u lanqas biex dawn jingħataw ċerti ħidmiet, iżda li l-kriterji kollha li ġejjin għandhom 
jiġu sodisfatti qabel ma' konċessjoni tkun tista’ tingħata mingħajr sejħa kompetittiva għal 
offerti lil impriża pubbliku-privata imħallta stabbilita speċifikament għal dan il-għan :
- Il-parteċipant privat għandu jintgħażel permezz ta' proċedura pubblika, wara li jitqiesu 

l-ħtiġiet finanzjarji, tekniċi, operattivi u amministrattivi u l-karatteristiċi tal-offerti fid-
dawl tas-servizz partikolari li għandu jiġi pprovdut.

-  Barra minn hekk l-impriża pubblika-privata mħallta għandha żżomm l-istess għan 
korporattiv matul iż-żmien tal-konċessjoni. Skond il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, 
kwalunkwe bidla materjali f’dak il-għan korporattiv jew fil-ħidma li għandha titwettaq 
tkun teħtieġ it-tnedija ta' proċedura ġdida ta' sejħa kompetittiva għall-offerti.

B’hekk is-sitwazzjoni legali fir-rigward ta' sħubijiet pubbliċi-privati hija wkoll ċara biżżejjed.
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L-ippjanar urban
Dan mhuwiex il-każ fl-oqsma kollha, madankollu. Il-qasam tal-ippjanar urban huwa 
partikolarment diffiċli fil-mument: l-interpretazzjoni stretta żżejjed mill-qrati Ġermaniżi, 
b'mod partikolari tas-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-Każ C-220/05, Roanne, 
serviet biex testendi l-ambitu tad-direttivi dwar l-akkwist pubbliku għal oqsma li qatt ma 
kienu intenzjonati li jinkludu. Madankollu, l-awtoritajiet lokali għandhom ikunu jistgħu 
jbigħu l-biċċiet tal-art taħt ċerti kundizzjonijiet (per eżempju, l-istipulazzjoni li l-art 
ikkonċernata għandha tinbena fi żmien sentejn) mingħajr ma jkunu obbligati li jiftħu l-
proċedura għal sejħa kompetittiva għall- offerti madwar l-Ewropa kollha. Jekk le, “hemm ir-
riskju li tiġi aċċettata wkoll l-ipoteżi, tkun kemm tkun assurda, li kull attività ta’ 
regolamentazzjoni urbanistika tkun suġġetta għar-regoli tad-Direttiva: fil-fatt, fihom 
infushom, id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-possibbiltajiet li jitwettqu xogħlijiet ta’ bini 
jbiddlu, saħansitra b’mod sostanzjali, il-valur tal-art li għalihom huma jirreferu" 
(kwotazzjoni mill-konklużjoni finali tal-Avukat Ġenerali Paolo Mengozzi tas-17 ta’ 
Novembru 2009).
Id-direttivi tal-akkwist pubbliku qatt ma kienu maħsuba sabiex ikopru każijiet bħal dawn u 
wieħed jittama li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja se taqbel mal-Avukat Ġenerali.

L-akkwist sostenibbli u innovattiv
Filwaqt li hemm ħafna strumenti (it-Toolkit GPP, il-“Procura+Campaign" jew "TopTen Pro") 
disponibbli biex jgħinu lill-awtoritajiet pubbliċi u entitajiet pubbliċi oħra fil-qasam tal-
kuntratti ekoloġikament sostenibbli, u filwaqt li, fil-qasam tal-akkwisti innovattivi, il-
Kummissjoni ħarġet komunikazzjoni dwar l-akkwist pubbliku pre-kummerċjali u dwar 
inizjattiva tas-suq ewlieni għall-Ewropa, ma ttieħdu l-ebda passi ta’ dan it-tip fil-qasam tal-
akkwist soċjalment responsabbli, minkejja li l-Trattat ta' Riforma ta' Liżbona kkonferma l-
importanza ta' Ewropa soċjali. B'mod partikolari l-Artikolu 3(3) ġdid tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali li issa torbot legalment wessgħu l-għanijiet tal-
Unjoni Ewropea mill-qasam purament ekonomiku biex issa jinkludu għanijiet soċjali li jorbtu. 
Dan għandu jkun rifless ukoll fl-azzjoni meħuda mill-Kummissjoni.
Il-qasam tal-akkwist soċjalment responsabbli b'mod partikolari jbati minn żewġ problemi: il-
kriterji soċjali jirrelataw l-aktar mal-proċess tal-manifattura, u b’hekk l-impatt tagħhom 
ġeneralment ma jidhirx fil-prodott finali, u s-sistemi ta' produzzjoni globalizzati u l-ktajjen 
tal-provvista kumplessi jagħmluha iktar diffiċli li l-konformità mal-kriterji tiġi mmonitorjata. 
Is-sitwazzjoni ssir saħansitra aktar kumplessa u toħloq aktar konfużjoni mill-fatt li ċ-
ċertifikati maħruġa b’mod awtonomu jridu jiġu aċċettati fil-proċeduri ta' sejħiet għall-offerti, 
sabiex ma wieħed ma jmurx kontra l-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni. Il-monitoraġġ tal-
awtentiċità ta' dawn iċ-ċertifikati jmur lil hinn mill-ambitu tal-parti l-kbira tal-awtoritajiet 
kontraenti pubbliċi. Minbarra l-abbozzar ta' manwali, il-Kummissjoni għandha għalhekk 
tikkunsidra wkoll l-iżvilupp ta’ kriterji preċiżi verifikabbli u /jew l-iżvilupp ta' bażi ta’ data li 
jkun fiha kriterji speċifiċi skont il-prodott. It-twaqqif ta' korp Ewropew bil-kompitu tat-tfassil 
u l-verifika tal-konformità mal-kriterji għall-gruppi ta' prodotti speċifiċi u, jekk ikun meħtieġ, 
biex jipprovdi arbitraġġ extra-ġudizzjarju dwar l-ilmenti għandu jiġi kkunsidrat ukoll.

Reviżjoni tad-direttivi dwar l-akkwist pubbliku
B'mod ġenerali, ikun tajjeb li l-Kummissjoni, fit-twettiq tar-reviżjoni proposta tagħha tad-
direttivi dwar l-akkwist pubbliku, tqis il-punti li tqajmu f'dan ir-rapport u, fl-istess ħin, 
tindirizza n-nuqqasijiet legali u prattiċi fil-mod kif id-direttivi ġew trasposti fil-liġi nazzjonali 
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u l-inċertezzi legali rigward l-applikazzjoni tal-liġi tal-akkwist pubbliku. Ikun ukoll utli li jiġi 
ċċarat fejn u kif l-Unjoni Ewropea tista' tikkontribwixxi għas-simplifikazzjoni amministrattiva 
f'dan il-qasam, għalkemm tali proċess jista' jitwettaq biss fuq il-bażi ta' analiżi oġġettiva tal-
problemi eżistenti li jinvolvu l-partijiet interessati kollha - xi ħaġa li hija meħtieġa b’mod 
urġenti.
Dan għandu jsir naturalment bil-parteċipazzjoni sħiħa tal-partijiet kollha ikkonċernati.
Madankollu, ir-rapporteur iwissi kontra kwalunkwe pass lejn ir-reviżjoni tad-direttivi dwar l-
akkwist pubbliku f'dan il-punt - dan ikun bikri wisq għal għadd ta' raġunijiet. L-ewwelnett, id-
direttiva dwar il-proċeduri ta' reviżjoni rigward l-għoti ta' kuntratti pubbliċi għandha 
ċertament tkun inkluża fi kwalunkwe reviżjoni, sabiex tiġi evitata kwalunkwe 
frammentazzjoni ulterjuri tal-liġi tal-akkwist pubbliku. Madankollu, din id-Direttiva għadha 
ma ġietx trasposta fl-Istati Membri kollha u l-impatt prattiku tagħha fuq l-akkwist pubbliku 
għadu ma jistax jiġi evalwat. It-tieni, l-Istati Membri bħalissa qed jiffaċċjaw kriżi ekonomika 
serja li l-implikazzjonijiet finanzjarji tagħha għall-awtoritajiet lokali f’ħafna każijiet għadhom 
mhux prevedibbli, u ċertament li se jmorru għall-agħar matul il-ftit snin li ġejjin. Il-bidla tal-
bażi legali għall-akkwist pubbliku fi żmien bħal dan toħloq biss aktar inċertezza u twassal 
għal dewmien fil-proċeduri ta' offerti - u jbatu l-partijiet kollha kkonċernati.


