
PR\902023MT.doc PE483.470v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għas-Suq Intern u l-Protezzjoni tal-Konsumaturi

2011/0439(COD)

10.5.2012

***I
ABBOZZ TA’ RAPPORT
dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-
trasport u postali 
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

Kumitat għas-Suq Intern u l-Protezzjoni tal-Konsumaturi

Rapporteur: Marc Tarabella



PE483.470v02-00 2/79 PR\902023MT.doc

MT

PR_COD_1amCom

Simboli għal proċeduri

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ kunsens

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura tiddependi fuq il-bażi legali proposta mill-abbozz tal-att.)

Emendi għal abbozz ta’ Att

F’emendi mill-Parlament, l-emendi għall-abbozz ta’ Atti huma evidenzjati 
b’tipa korsiva u grassa. It-test evidenzjat b’tipa korsiva normali huwa 
indikazzjoni għad-dipartimenti tekniċi dwar partijiet mill-abbozz ta’ Att li 
għalihom qed tiġi proposta korrezzjoni bi preparazzjoni għat-test finali 
(pereżempju żbalji ovvji jew partijiet li jitħallew barra f’verżjoni ta' lingwa). 
Dawn is-suġġerimenti għal korrezzjonijiet huma suġġetti għall-approvazzjoni 
mid-dipartimenti tekniċi kkonċernati.

L-intestatura ta’ kull emenda għal Att eżistenti, li l-abbozz ta’ Att għandu l-
għan li jemenda, tinkludi t-tielet linja u r-raba’ linja li jidentifikaw 
rispettivament l-Att eżistenti u d-dispożizzjoni minn dan l-Att li hija 
kkonċernata. Il-partijiet inklużi f’dispożizzjoni ta’ Att eżistenti li l-Parlament 
jixtieq li jemenda, imma li l-abbozz ta’ Att ma jkunx biddel, huma 
evidenzjati b’tipa grassa.  Kull tħassir li jikkonċerna dawn il-partijiet tat-test 
jiġi indikat b’dan il-mod:  [...].
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist 
minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali 
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2011)0895),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 53(1), l-Artikolu 62 u l-Artikolu 114 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u skont dan il-Kummissjoni ppreżentat 
il-proposta lill-Parlament (C7-0007/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati sottomessi, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-
applikazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità, mill-Parlament Svediż u 
mill-House of Commons tar-Renju Unit, li jiddikjaraw li l-abbozz tal-att leġiżlattiv ma 
jikkonformax mal-prinċipju tas-sussidjarjetà,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-26 ta’ April 
20121, 

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta’ xx xx 20122,

– wara li kkunsidra r-Regola 55 tar-Regoli tal-Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Protezzjoni tal-Konsumatur u 
l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, il-Kumitat għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali, il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, il-Kumitat għat-
Trasport u t-Turiżmu, il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, u l-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali (A7-0000/2012),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari kif imniżżel hawn taħt;

2. Jistieden lill-Kummissjoni tirreferi l-kwistjoni għal darb’oħra lill-Parlament jekk hija 
għandha l-intenzjoni li temenda l-proposta tagħha sostanzjalment jew tissostitwiha b’test 
ieħor;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 Għadha ma ġietx ippublikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
2 Għadha ma ġietx ippublikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
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Emenda 1
Proposta għal Direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-akkwist pubbliku għandu rwol ċentrali 
fl-istrateġija Ewropa 2020, bħala wieħed 
mill-istrumenti bbażati fuq is-suq li għandu 
jintuża sabiex jinkiseb tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv filwaqt li jiġi żgurat l-
aktar użu effiċjenti tal-fondi pubbliċi. Għal 
dak il-għan, ir-regoli attwali dwar l-akkwist 
pubbliku adottati skont id-Direttiva 
2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 li tikkoordina 
l-proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li 
joperaw fis-setturi tas-servizzi ta' l-ilma, l-
enerġija, t-trasport u postali u d-Direttiva 
2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-31ta' Marzu 2004 fuq 
kordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' 
kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti 
għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal 
servizzi pubbliċi iridu jiġu reveduti u 
modernizzati sabiex tiżdied l-effiċjenza tan-
nefqa pubblika, tiġi faċilitata b’mod 
partikolari l-parteċipazzjoni tal-impriżi żgħar 
u medji fl-akkwisti pubbliċi u sabiex ix-
xerrejja jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar 
mill-akkwist pubbliku b’appoġġ għall-
għanijiet soċjali komuni. Barra minn hekk, 
hemm il-bżonn li jiġu ċċarati l-ideat u l-
kunċetti bażiċi sabiex tiġi żgurata ċertezza 
legali aqwa u sabiex jiġu inkorporati ċerti 
aspetti tal-ġurisprudenza stabbilita sew u 
relatata tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea.

(4) L-akkwist pubbliku għandu rwol 
ċentrali fl-istrateġija Ewropa 2020, bħala 
wieħed mill-istrumenti bbażati fuq is-suq 
li għandu jintuża sabiex jinkiseb tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv filwaqt 
li jiġi żgurat l-aktar użu effiċjenti tal-
fondi pubbliċi. Għal dak il-għan, ir-regoli 
attwali dwar l-akkwist pubbliku adottati 
skont id-Direttiva 2004/17/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 
ta’ Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri 
ta' akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-
setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-
trasport u postali u d-Direttiva 
2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 fuq 
koordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti 
ta' kuntratti għal xogħolijiet pubbliċi, 
kuntratti għal provvisti pubbliċi u
kuntratti għal servizzi pubbliċi jridu jiġu 
reveduti u modernizzati sabiex ix-
xerrejja pubbliċi jkunu jistgħu jagħmlu 
użu aħjar mill-akkwist pubbliku 
b’appoġġ għall-iżvilupp sostenibbli u 
miri oħra soċjali komuni, sabiex b’hekk
tiżdied l-effiċjenza tan-nefqa pubblika, 
filwaqt li jiġi żgurat l-aqwa riżultat 
f’termini ta’ spejjeż-vantaġġi u billi tiġi 
faċilitata b’mod partikolari l-
parteċipazzjoni tal-impriżi żgħar u medji 
fl-akkwisti pubbliċi. Barra minn hekk, 
hemm il-bżonn li jiġu simplifikati r-
regoli tal-Unjoni dwar l-akkwist 
pubbliku, b’mod partikolari f’dak li 
jikkonċerna l-metodu tal-
implimentazzjoni biex jintlaħqu l-miri 
ta’ sostenibilità li għandhom ikunu 
inklużi fil-politika tal-akkwist pubbliku, 
u li jiġu ċċarati l-ideat u l-kunċetti bażiċi 
sabiex tiġi żgurata ċertezza legali aqwa u 
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sabiex jiġu inkorporati ċerti aspetti tal-
ġurisprudenza stabbilita sew u relatata 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Assoċjata mal-Artikoli. 54, 70, 76, 77 u 79 : Ir-rwol tal-akkwist pubbliku għandu jkun 
enfasizzat biex jintlaħqu l-miri tal-Istrateġija 2020, inkluż il-miri soċjali u l-iżvilupp 
sostenibbli. Is-simpifikazzjoni tad-Direttiva għandha tikkunsidra l-metodi sabiex il-miri 
soċjali u ta’ sostenibilità jiġu inklużi fil-politika tal-akkwist pubbliku.

Emenda 2
Proposta għal Direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont l-Artikolu 11 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-
rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali 
għandhom jiġu integrati fid-definizzjoni u 
l-implimentazzjoni tal-politika u l-
attivitajiet tal-Unjoni, b’mod partikolari 
bil-għan li jiġi mħeġġeġ l-iżvilupp 
sostenibbli. Din id-Direttiva tiċċara kif l-
entitajiet kontraenti jistgħu
jikkontribwixxu għall-protezzjoni tal-
ambjent u l-promozzjoni tal-iżvilupp 
sostenibbli, filwaqt li tiżgura li dawn ikunu 
jistgħu jiksbu l-aħjar valur għall-flus għall-
kuntratti tagħhom.

Skont l-Artikoli 9, 10 u 11 tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-
rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali u l-
kunċett ta’ proċess ta’ produzzjoni 
sostenibbli soċjalment għandhom jiġu 
integrati fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politika u l-attivitajiet 
tal-Unjoni, b’mod partikolari bil-għan li 
jiġi mħeġġeġ l-iżvilupp sostenibbli u li jiġi 
garantit, matul il-katina kollha tal-
provvista, ir-rispett għas-saħħa u għas-
sigurtà pubblika, kif ukoll l-istandards 
soċjali u l-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-
Unjoni fil-qasam tax-xogħol. Din id-
Direttiva tiċċara kif l-entitajiet kontraenti 
għandhom jikkontribwixxu għall-
protezzjoni tal-ambjent u l-promozzjoni 
tal-iżvilupp sostenibbli u jistgħu jużaw is-
setgħa diskriminatorja li ngħatat lilhom 
sabiex jagħżlu speċifikazzjonijiet tekniċi u 
kriterji ta’ għoti li għandhom l-għan li 
jintlaħaq livell ta’ akkwist pubbliku 
sostenibbli soċjalment, filwaqt li tiżgura r-
rabta mal-mira tas-suq, kif ukoll li dawn 
ikunu jistgħu jiksbu l-aħjar valur għall-flus 
għall-kuntratti tagħhom.
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa ġiet emendata skont l-Artikolu 2 (23)

Emenda 3
Proposta għal Direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, il-
kriterji tal-għoti u l-kundizzjonijiet għat-
twettiq tal-kuntratt għandhom rwoli 
distinti fil-proċess tal-għoti tal-kuntratti 
pubbliċi, imma l-qafas ta’ dawn l-
ispeċifikazzjonijiet u l-kriterji huwa simili.
Skont l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi, l-
awtoritajiet kontraenti jiddefinixxu l-
kwalitajiet meħtieġa għall-parteċipazzjoni 
fil-kuntratt. Il-kapaċità li jiġu sodisfatti l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi hija 
kundizzjoni meħteiġa biex wieħed jiġi 
meqjus bħala kandidat għall-għotja ta’ 
kuntratt u għaldaqstant huma biss ix-
xogħolijiet, il-fornituri u s-servizzi li 
jissodisfaw dawn l-ispeċifikazzjonijiet li 
għandhom ikunu meqjusa. Min-naħa l-
oħra, il-kriterji tal-għoti jippermettu lill-
awtoritajiet kontraenti li jqabblu l-
vantaġġi tal-kumbinazzjonijiet differenti 
tal-kriterji. Kull offerta għandha tkun 
valutata skont kull kriterju, imma l-
kapaċità li wieħed jissodisfa l-kriterji 
kollha tal-għoti mhix kundizzjoni 
meħtieġa biex wieħed jitqies bħala 
kandidat għall-akkwist tal-kuntratt. Fl-
aħħar nett, il-kundizzjonijiet għat-twettiq 
tal-kuntratt għandhom ikunu inklużi fil-
kuntratt sabiex tingħata indikazzjoni ta’ 
kif dan għandu jitwettaq. 

Or. fr



PE483.470v02-00 8/79 PR\902023MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa ġiet emendata skont l-Artikoli 54, 76, 80

Emenda 4
Proposta għal Direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Aġir illegali mill-parteċipanti fi 
proċedura ta’ akkwist, bħal tentattivi li 
jinfluwenzaw b’mod mhux xieraq il-
proċess tat-teħid ta’ deċiżjoni jew biex 
jidħlu fi ftehim ma’ kandidati oħra biex 
jimmanipulaw l-eżitu tal-proċedura, jistgħu 
jirriżultaw fi ksur tal-prinċipji bażiċi tal-
liġi tal-Unjoni u f’tgħawwiġ serju fil-
kompetizzjoni. Għaldaqstant, l-atturi 
ekonomiċi għandhom jintalbu jippreżentaw 
dikjarazzjoni fuq l-unur tagħhom li tistqarr 
li mhumiex involuti f’attivitajiet illeċiti 
bħal dawn u jiġu esklużi jekk din id-
dikjarazzjoni tirriżulta falza.

(13) Aġir illegali mill-parteċipanti fi 
proċedura ta’ akkwist, bħal tentattivi li 
jinfluwenzaw b’mod mhux xieraq il-
proċess tat-teħid ta’ deċiżjoni jew biex 
jidħlu fi ftehim ma’ kandidati oħra biex 
jimmanipulaw l-eżitu tal-proċedura, kif 
ukoll kull aġir li jikser l-istandards fil-
qasam tax-xogħol, tal-ambjent u tas-
saħħa pubblika, jistgħu jirriżultaw 
f’tgħawwiġ serju fil-kompetizzjoni u fi 
ksur tal-prinċipji bażiċi tal-liġi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, l-atturi ekonomiċi għandhom 
jintalbu jippreżentaw dikjarazzjoni fuq l-
unur tagħhom li tistqarr li mhumiex 
involuti f’attivitajiet illeċiti bħal dawn u 
jiġu esklużi jekk din id-dikjarazzjoni 
tirriżulta falza.

Or. fr

Emenda 5
Proposta għal Direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE 
tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-
konklużjoni f’isem il-Komunità Ewropea, 
fejn għandhom x’jaqsmu affarijiet fil-
kompetenza tagħha, fuq il-Ftehim milħuq 
fil-Laqgħa ta’ negozjati multilaterali fl-
Urugwaj (1986-1994) approvat b’mod 
partikolari l-Ftehim tal-Organizzazzjoni 

(14) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE 
tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-
konklużjoni f’isem il-Komunità Ewropea, 
fejn għandhom x’jaqsmu affarijiet fil-
kompetenza tagħha, fuq il-Ftehim milħuq 
fil-Laqgħa ta’ negozjati multilaterali fl-
Urugwaj (1986-1994) approvat b’mod 
partikolari l-Ftehim tal-Organizzazzjoni 
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Dinjija tal-Kummerċ dwar l-Akkwist mill-
Gvern, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ il-
“Ftehim”. L-għan tal-Ftehim huwa li 
jistabbilixxi qafas multilaterali ta’ drittijiet 
u dmirijiet ibbilanċjati marbuta mal-
kuntratti pubbliċi bil-għan li tinkiseb il-
liberalizzazzjoni u t-twessigħ tal-kummerċ 
dinji. Għal kuntratti koperti mill-Ftehim, 
kif ukoll permezz ta’ ftehimiet 
internazzjonali rilevanti oħrajn li l-Unjoni 
hija marbuta bihom, l-awtoritajiet 
kontraenti jissodisfaw l-obbligi skont dawn 
il-ftehimiet billi japplikaw din id-Direttiva 
għall-atturi ekonomiċi ta’ pajjiżi terzi li 
huma firmatarji tal-ftehimiet.

Dinjija tal-Kummerċ dwar l-Akkwist mill-
Gvern, minn hawn ’il quddiem imsejjaħ il-
“Ftehim”. F'dan il-qafas multilaterali ta’ 
drittijiet u dmirijiet ibbilanċjati marbuta 
mal-kuntratti pubbliċi, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu sforz biex iżidu l-
ugwaljanza bejn l-intrapriżi tal-Unjoni u 
l-intrapriżi tal-pajjiżi terzi ġewwa s-suq 
intern, bil-għan li tiġi faċilitata l-
integrazzjoni tal-intrapriżi żgħar u ta’ 
daqs medju (SMEs) u biex jiġu stimulati l-
impjieg u l-innovazzjoni fl-Unjoni. Għal 
kuntratti koperti mill-Ftehim, kif ukoll 
permezz ta’ ftehimiet internazzjonali 
rilevanti oħrajn li l-Unjoni hija marbuta 
bihom, l-awtoritajiet kontraenti jissodisfaw 
l-obbligi skont dawn il-ftehimiet billi 
japplikaw din id-Direttiva għall-atturi 
ekonomiċi ta’ pajjiżi terzi li huma 
firmatarji tal-ftehimiet.

Or. fr

Emenda 6
Proposta għal Direttiva
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Barra minn dan, l-Unjoni għandha 
bżonn ta’ strument effettiv sabiex, min-
naħa tinkoraġġixxi l-konformità mal-
prinċipju ta’ reċiproċità f'relazzjoni ma’ 
pajjiżi terzi li ma jipprovdux aċċess 
ekwivalenti għal operaturi ekonomiċi 
Ewropej, partikolarment permezz ta’ 
valutazzjoni ta’ reċiproċità sostanzjali li 
għandha titwettaq mill-Kummissjoni, u, 
min-naħa l-oħra, tiżgura kompetizzjoni 
ġusta u kundizzjonijiet ekwi madwar id-
dinja.

Or. en
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Emenda 7
Proposta għal Direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Hemm inċertezza legali kbira dwar 
kemm il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi għandha tiġi koperta mir-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku. Il-ġurisprudenza 
rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea hija interpretata b’mod differenti 
bejn l-Istati Membri u anki bejn l-
awtoritajiet kontraenti. Peress li din il-
ġurisprudenza tkun applikabbli bl-istess 
mod għall-awtoritajiet pubbliċi meta dawn 
joperaw fis-setturi koperti b’din id-
direttiva, huwa xieraq li jiġi żgurat li l-
istess regoli japplikaw kemm f’din id-
direttiva kif ukoll fid-Direttiva [.../.../UE] 
[dwar l-akkwist pubbliku].

(19) Hemm inċertezza legali kbira dwar 
kemm il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi għandha tiġi koperta mir-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku. Il-ġurisprudenza 
rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea hija interpretata b’mod differenti 
bejn l-Istati Membri u anki bejn l-
awtoritajiet kontraenti. Peress li din il-
ġurisprudenza tkun applikabbli bl-istess 
mod għall-awtoritajiet pubbliċi meta dawn 
joperaw fis-setturi koperti b’din id-
direttiva, huwa xieraq li jiġi żgurat li l-
istess regoli japplikaw kemm f’din id-
direttiva kif ukoll fid-Direttiva [.../.../UE] 
[dwar l-akkwist pubbliku]. Għaldaqstant 
huwa neċessarju li jiġi ċċarat f’liema 
każijiet, il-kuntratti konklużi bejn l-
awtoritatijiet kontraenti mhumiex soġġetti 
għall-applikazzjoni tar-regoli dwar l-
akkwist pubbliku. Din il-kjarifika 
għandha tkun iggwidata mill-prinċipji 
stabbiliti fil-ġurisprudenza rilevanti tal-
Qorti tal-Ġustizzja. Madankollu, l-
applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku ma għandhiex ittellef il-libertà 
tal-awtoritajiet pubbliċi li jiddeċiedu kif 
jorganizzaw il-mod li bih iwettqu x-
xogħlijiet ta’ servizz pubbliku tagħhom.
Għaldaqstant, il-kuntratti mogħtija lill-
entitajiet ikkontrollati jew il-kooperazzjoni 
għall-eżekuzzjoni konġunta tax-
xogħolijiet ta’ servizz pubbliku tal-
awtoritajiet kontraenti parteċipanti 
għandhom jiġu eżentati mill-applikazzjoni 
tar-regoli jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti 
f’din id-direttiva jiġu sodisfatti. B’mod 
partikolari dawn il-kundizzjonijiet 
għandhom jikkunsidraw l-idea ta’ 
intrapriża soċjali, hekk kif definita mill-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-25 
ta’ Ottubru 2011 bl-isem “Inizjattiva tal-
intraprenditorjat soċjali”. Din id-direttiva 
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għandu jkollha l-għan li tiżgura li kull 
kooperazzjoni eżentata bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi ma tikkawżax tgħawwiġ fil-
kompetizzjoni fir-rigward tal-atturi 
ekonomiċi privati. Il-parteċipazzjoni ta’ 
awtorità kontraenti bħala offerent fi 
proċedura għall-għoti ta’ kuntratt ta’ 
appalt lanqas ma għandha tikkawża 
tgħawwiġ fil-kompetizzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa ġiet emendata skont l-Artikolu 21.

Emenda 8
Proposta għal Direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Il-mezzi elettroniċi ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni jistgħu jissimplifikaw il-
pubblikazzjoni tal-kuntratti u jżidu l-
effiċjenza u t-trasparenza tal-proċessi ta’ 
akkwist. Dawn għandhom isiru l-mezz 
standard ta’ komunikazzjoni u skambju ta’ 
informazzjoni fil-proċeduri ta’ akkwist. L-
użu tal-mezzi elettroniċi jista’ jwassal ukoll 
għal inqas ħela ta’ ħin. Bħala riżultat, 
għandha ssir dispożizzjoni għat-tnaqqis
tal-perjodi minimi fejn jintużaw il-mezzi 
elettroniċi, soġġett, madankollu, għall-
kundizzjoni li jkunu kompatibbli mal-mod 
speċifiku ta’ trażmissjoni previst mil-livell 
tal-Unjoni. Barra minn hekk, il-mezzi 
elettroniċi tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni inklużi funzjonalijiet 
adegwati jistgħu jippermettu lill-
awtoritajiet kontraenti biex jipprevjenu, 
jidentifikaw u jikkoreġu żbalji li jseħħu 
matul il-proċeduri ta’ akkwist.

(27) Il-mezzi elettroniċi ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni jistgħu jissimplifikaw il-
pubblikazzjoni tal-kuntratti u jżidu l-
effiċjenza u t-trasparenza tal-proċessi ta’ 
akkwist. Dawn għandhom isiru l-mezz 
standard ta’ komunikazzjoni u skambju ta’ 
informazzjoni fil-proċeduri ta’ akkwist. L-
użu tal-mezzi elettroniċi jista’ jwassal ukoll 
għal inqas ħela ta’ ħin. Madankollu, il-
perjodi minimi applikati għall-proċeduri 
ta’ akkwist fid-Direttiva 2004/17/KE 
għandhom jibqgħu mhux mibdula, sabiex 
ikunu garantiti żminijiet ta’ sottomissjoni 
adegwati. Barra minn hekk, il-mezzi 
elettroniċi tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni inklużi funzjonalijiet 
adegwati jistgħu jippermettu lill-entitajiet
kontraenti biex jipprevjenu, jidentifikaw u 
jikkoreġu żbalji li jseħħu matul il-proċeduri 
ta’ akkwist.

Or. fr
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Emenda 9
Proposta għal Direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Barra minn hekk, qegħdin jiġu 
żviluppati kontinwament tekniki ġodda ta’ 
xiri elettroniku, bħalma huma l-katalgi 
elettroniċi. Dawn it-tipi ta’ tekniki jgħinu 
fit-tkabbir tal-kompetizzjoni u jtejbu x-xiri 
pubbliku, b’mod partikolari f’dak li għandu 
x’jaqsam ma’ nuqqas ta’ telf ta’ ħin u flus. 
Madankollu, għandhom jiġu stabbiliti ċerti 
regoli biex jiġi żgurat li dan l-użu jkun 
konformi mar-regoli ta’ din id-Direttiva u 
l-prinċipji ta’ trattament ugwali, 
nondiskriminazzjoni u trasparenza. L-
entitajiet kontraenti għandhom jitħallew 
jiġġeneraw offerti fir-rigward ta’ xiri 
speċifiku fuq il-bażi tal-katalgi elettroniċi li 
ġew trażmessi qabel, b’mod partikolari, 
fejn il-kompetizzjoni tkun reġgħet infetħet 
skont ftehim qafas jew fejn tkun qed 
tintuża sistema dinamika ta’ xiri u fejn 
ikunu offruti garanziji suffiċjenti fir-
rigward tal-assigurazzjoni tat-traċċabbiltà, 
it-trattament ugwali u l-prevedibbiltà. 
F’konformità mar-rekwiżiti tar-regoli 
għall-mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni,
l-entitajiet kontraenti għandhom jevitaw 
ostakli mhux iġġustifikati għall-aċċess tal-
atturi ekonomiċi għall-proċeduri ta’ 
akkwist li fihom l-offerti għandhom ikunu 
ppreżentati fil-forma ta’ katalgi elettroniċi 
u li jiggarantixxu l-konformità mal-
prinċipji ġenerali ta’ nondiskriminazzjoni u 
trattament ugwali.

(31) Barra minn hekk, qegħdin jiġu 
żviluppati kontinwament tekniki ġodda ta’ 
xiri elettroniku, bħalma huma l-katalgi 
elettroniċi. Dawn it-tipi ta’ tekniki jgħinu 
fit-tkabbir tal-kompetizzjoni u jtejbu x-xiri 
pubbliku, b’mod partikolari f’dak li għandu 
x’jaqsam ma’ nuqqas ta’ telf ta’ ħin u flus. 
Madankollu, għandhom jiġu stabbiliti ċerti 
regoli biex jiġi żgurat li dan l-użu jkun 
konformi mar-regoli ta’ din id-Direttiva u 
l-prinċipji ta’ trattament ugwali, 
nondiskriminazzjoni u trasparenza. Barra 
minn dan, l-informazzjoni trattata b’dan 
il-mod għandha tirrispetta d-
dispożizzjonijiet nazzjonali u tal-Unjoni 
għall-protezzjoni tal-informazzjoni. L-
entitajiet kontraenti għandhom jitħallew 
jiġġeneraw offerti fir-rigward ta’ xiri 
speċifiku fuq il-bażi tal-katalgi elettroniċi li 
ġew trażmessi qabel, b’mod partikolari, 
fejn il-kompetizzjoni tkun reġgħet infetħet 
skont ftehim qafas jew fejn tkun qed 
tintuża sistema dinamika ta’ xiri u fejn 
ikunu offruti garanziji suffiċjenti fir-
rigward tal-assigurazzjoni tat-traċċabbiltà, 
it-trattament ugwali u l-prevedibbiltà. 
F’konformità mar-rekwiżiti tar-regoli 
għall-mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni, 
l-entitajiet kontraenti għandhom jevitaw 
ostakli mhux iġġustifikati għall-aċċess tal-
atturi ekonomiċi għall-proċeduri ta’ 
akkwist li fihom l-offerti għandhom ikunu 
ppreżentati fil-forma ta’ katalgi elettroniċi 
u li jiggarantixxu l-konformità mal-
prinċipji ġenerali ta’ nondiskriminazzjoni u 
trattament ugwali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni
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L-Artikolu 48

Emenda 10
Proposta għal Direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi maħruġa 
mix-xerrejja għandhom jippermettu li l-
akkwist pubbliku jinfetaħ għall-
kompetizzjoni. Għal dak il-għan, għandu 
jkun possibbli li jintefgħu offerti li 
jirriflettu d-diversità ta’ soluzzjonijiet 
tekniċi biex b’hekk jinkiseb livell 
suffiċjenti ta’ kompetizzjoni. 
Konsegwentement, l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi għandhom jiġu abbozzati b’tali 
mod li jiġi evitat tnaqqis b’mod artifiċjali 
fil-kompetizzjoni, permezz ta’ rekwiżiti li 
jiffavorixxu lil attur ekonomiku speċifiku, 
billi jirriflettu l-karatteristiċi ewlenin tal-
provvisti, servizzi jew xogħlijiet li huma 
normalment offruti minn dak l-attur 
ekonomiku. It-tfassil tal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi f’termini ta’ 
rekwiżiti funzjonali u tal-prestazzjoni 
ġeneralment jippermetti li dan l-għan 
jintlaħaq bl-aħjar mod possibbli u 
jiffavorixxi l-innovazzjoni. Fejn issir 
referenza għal standard Ewropew jew, fin-
nuqqas tiegħu, għal standard nazzjonali, l-
entitajiet kontraenti għandhom 
jikkunsidraw l-offerti bbażati fuq 
arranġamenti ekwivalenti oħrajn li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-entitajiet 
kontraenti u li huma ekwivalenti f’termini 
ta’ sikurezza. Sabiex juru ekwivalenza, l-
offerenti jistgħu jiġu obbligati li jipprovdu 
evidenza vverifikata minn parti terza; 
madankollu, għandhom ikunu permessi 
wkoll mezzi xierqa oħra ta’ prova bħal, 
dossier tekniku tal-manifattur meta l-attur 
ekonomiku kkonċernat ma jkollux aċċess 
għal dawn iċ-ċertifikati jew rapporti tat-
testijiet, jew ma jkollu l-ebda possibbiltà li 
jiksibhom fil-limiti ta’ żmien rilevanti. 

(35) L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi maħruġa 
mix-xerrejja għandhom jippermettu li 
jintlaħqu l-miri tas-sostenibilità u li 
jinfetaħ l-akkwist pubbliku għall-
kompetizzjoni. Għal dak il-għan, l-offerti li 
jirriflettu d-diversità ta’ soluzzjonijiet 
tekniċi għandhom ikunu definiti fuq il-
bażi tar-rendiment marbut mal-
karatteristiċi taċ-ċiklu tal-ħajja u tal-
proċess tal-produzzjoni soċjalment 
sostenibbli tax-xogħolijiet, il-fornituri u s-
servizzi, biex tiġi garantita l-ugwaljanza 
tal-miri funzjonali u sostenibbli u b’hekk 
jinkiseb livell suffiċjenti ta’ kompetizzjoni. 
Konsegwentement, l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi għandhom jiġu abbozzati u 
applikati skont il-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u ugwaljanza ta’ 
opportunitajiet. Dawn il-prinċipji 
m’għandhomx biss jipproteġu l-interessi 
tal-offerenti imma wkoll il-kompetizzjoni 
effettiva, li tippermetti nefqa pubblika 
aktar effikaċi li tkopri l-kuntratti publiċi li 
jipprovdu l-aqwa relazzjoni spejjeż-
vantaġġi. It-tfassil tal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi f’termini ta’ rekwiżiti funzjonali u 
tal-prestazzjoni ġeneralment jippermetti li 
dan l-għan jintlaħaq bl-aħjar mod possibbli 
u jiffavorixxi l-innovazzjoni. Fejn issir 
referenza għal standard Ewropew jew, fin-
nuqqas tiegħu, għal standard nazzjonali, l-
entitajiet kontraenti għandhom 
jikkunsidraw l-offerti bbażati fuq 
arranġamenti ekwivalenti oħrajn li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-entitajiet 
kontraenti u li huma ekwivalenti f’termini 
ta’ sikurezza. Sabiex juru ekwivalenza, l-
offerenti jistgħu jiġu obbligati li jipprovdu 
evidenza vverifikata minn parti terza; 
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madankollu, għandhom ikunu permessi 
wkoll mezzi xierqa oħra ta’ prova bħal, 
dossier tekniku tal-manifattur meta l-attur 
ekonomiku kkonċernat ma jkollux aċċess 
għal dawn iċ-ċertifikati jew rapporti tat-
testijiet, jew ma jkollu l-ebda possibbiltà li 
jiksibhom fil-limiti ta’ żmien rilevanti. 

Or. fr

Emenda 11
Proposta għal Direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Il-kuntratti għandhom jingħataw fuq 
il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw il-
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u trattament ugwali.
Dawk il-kriterji għandhom jiggarantixxu li 
l-offerti jiġu vvalutati f’kundizzjonijiet ta’ 
kompetizzjoni effettiva, anki fejn l-
entitajiet kontraenti jeħtieġu xogħlijiet, 
provvisti u servizzi ta’ kwalità għolja li 
huma adattati bl-aħjar mod għall-bżonnijiet 
tagħhom. Bħala riżultat, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jitħallew jadottaw “l-
aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża” 
jew “l-aktar spejjeż baxxi” bħala kriterji
għall-għoti, filwaqt li jitqies li fil-każ tal-
aħħar dawn jistgħu jistabbilixxu
standards ta’ kwalità xierqa permezz ta’ 
speċifikazzjonijiet tekniċi jew 
kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt.

(43) Il-kuntratti għandhom jingħataw fuq 
il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw il-
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u trattament ugwali.
Dawk il-kriterji għandhom jiggarantixxu li 
l-offerti jiġu vvalutati f’kundizzjonijiet ta’ 
kompetizzjoni effettiva, filwaqt li 
jiggarantixxu li l-entitajiet kontraenti 
jeħtieġu xogħolijiet, provvisti u servizzi ta’ 
kwalità għolja li huma l-iktar adattati bl-
aħjar mod għall-bżonnijiet tagħhom, u li 
jinkludu fatturi marbuta mal-kriterji tal-
proċess ta’ produzzjoni soċjalment 
sostenibbli, u li jintegra wkoll lill-persuni 
żvantaġġjati. Bħala riżultat, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jadottaw “l-aktar 
offerta ekonomikament vantaġġjuża” bħala 
kriterju għall-għoti, filwaqt li jitqies il-fatt 
li dawn għandhom jagħmlu referenza 
għall-istandards ta’ kwalità xierqa 
permezz ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi jew 
kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 54 u 76.
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Emenda 12
Proposta għal Direttiva
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Meta l-entitajiet kontraenti jagħżlu li 
jagħtu kuntratt lill-offerta l-aktar 
ekonomikament vantaġġjuża, dawk 
għandhom jiddeterminaw il-kriterji ta’ 
għoti fuq il-bażi li bihom se jivvalutaw l-
offerti sabiex jiġi identifikat liema waħda 
toffri l-aħjar valur għall-flus. L-għażla ta’ 
dawn il-kriterji tiddependi fuq is-suġġett 
tal-kuntratt billi dawn għandhom 
jippermettu l-evalwazzjoni tal-livell ta’ 
prestazzjoni proposta minn kull offerta fid-
dawl tas-suġġett tal-kuntratt, kif definit fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi, u l-valur għall-
flus ta’ kull offerta li għandha titkejjel.
Barra minn hekk, il-kriterji tal-għoti 
magħżula ma għandhomx jikkonferixxu 
libertà tal-għażla mingħajr limitu fuq l-
entità kontraenti u għandhom jiżguraw il-
possibbiltà ta’ kompetizzjoni effettiva u 
jkunu akkumpanjati minn rekwiżiti li 
jippermettu li l-informazzjoni pprovduta
mill-offerenti tkun ivverifikata b’mod 
effettiv.

(44) Meta l-awtoritajiet kontraenti jagħtu
kuntratt lill-offerta l-aktar ekonomikament 
vantaġġjuża, dawn għandhom 
jiddeterminaw il-kriterji ta’ għoti fuq il-
bażi li bihom se jivvalutaw l-offerti sabiex 
jiġi identifikat liema waħda toffri l-aħjar 
valur għall-flus. L-għażla ta’ dawn il-
kriterji tiddependi fuq is-suġġett tal-
kuntratt billi dawn għandhom jippermettu 
l-evalwazzjoni tal-livell ta’ prestazzjoni 
proposta minn kull offerta fid-dawl tas-
suġġett tal-kuntratt, kif definit fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi, u l-valur għall-
flus ta’ kull offerta li għandha titkejjel. 
Barra minn hekk, il-kriterji tal-għoti 
magħżula ma għandhomx jikkonferixxu 
libertà tal-għażla mingħajr limitu fuq l-
entità kontraenti u għandhom jiżguraw il-
possibbiltà ta’ kompetizzjoni effettiva u 
jkunu akkumpanjati minn rekwiżiti li 
jippermettu li l-informazzjoni pprovduta 
mill-offerenti tkun ivverifikata b’mod 
effettiv.

Or. fr

Emenda 13
Proposta għal Direttiva
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Huwa ta’ importanza fundamentali li 
jiġi sfruttat il-potenzjal tal-akkwist 
pubbliku sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-
Istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
sostenibbli. Minħabba d-differenzi 
importanti bejn is-setturi u s-swieq 
individwali, madankollu ma jkunx xieraq li 
jiġu ffissati rekwiżiti mandatorji għall-

(45) Huwa ta’ importanza fundamentali li 
jiġi sfruttat il-potenzjal tal-akkwist 
pubbliku sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-
Istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
sostenibbli. Minħabba d-differenzi 
importanti bejn is-setturi u s-swieq 
individwali, madankollu ma jkunx xieraq li 
jiġu ffissati rekwiżiti mandatorji għall-
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akkwist ambjentali, soċjali u tal-
innovazzjoni. Il-leġiżlatura tal-Unjoni diġà 
ffissat rekwiżiti tal-akkwist mandatorji 
għall-kisba ta’ għanijiet speċifiċi fis-setturi 
tal-vetturi tat-trasport bit-triq (id-Direttiva 
2009/33/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-
promozzjoni ta’ vetturi ta’ trasport fuq it-
triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija) u 
t-tagħmir tal-uffiċju (ir-Regolament (KE) 
Nru 106/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2008 dwar 
programm Komunitarju ta' tikkettar dwar l-
effiċjenza enerġetika tat-tagħmir ta' l-
uffiċċju). Barra minn hekk, id-definizzjoni 
ta’ metodoloġiji komuni għall-ispejjeż taċ-
ċiklu tal-ħajja avvanzat b’mod sinifikanti. 
Għalhekk jidher xieraq li wieħed ikompli 
fuq din it-triq, fejn il-leġiżlazzjoni 
speċifika skont is-settur tieħu ħsieb tiffissa 
l-objettivi u l-miri mandatorji għall-
funzjoni tal-politiki partikolari u l-
kundizzjonijiet prevalenti fis-settur 
rilevanti u biex tippromwovi l-iżvilupp u l-
użu tal-approċċi Ewropej għall-isħejjeż
taċ-ċiklu tal-ħajja bħala rinforz ulterjuri tal-
użu tal-akkwist pubbliku f'appoġġ għat-
tkabbir sostenibbli.

akkwist ambjentali, soċjali u tal-
innovazzjoni. Il-leġiżlatura tal-Unjoni diġà 
ffissat rekwiżiti tal-akkwist mandatorji 
għall-kisba ta’ għanijiet speċifiċi fis-setturi 
tal-vetturi tat-trasport bit-triq (id-Direttiva 
2009/33/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-
promozzjoni ta’ vetturi ta’ trasport fuq it-
triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija) u 
t-tagħmir tal-uffiċju (ir-Regolament (KE) 
Nru 106/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2008 dwar 
programm Komunitarju ta' tikkettar dwar l-
effiċjenza enerġetika tat-tagħmir tal-
uffiċċju). Barra minn hekk, id-definizzjoni 
ta’ approċċi komuni fil-kuntest tal-ispejjeż
taċ-ċiklu tal-ħajja u tal-proċess ta’ 
produzzjoni soċjalment sostenibbli
avvanzat b’mod sinifikanti. Għalhekk 
jidher xieraq li wieħed ikompli fuq din it-
triq, fejn il-leġiżlazzjoni speċifika skont is-
settur tieħu ħsieb tiffissa l-objettivi u l-miri 
mandatorji għall-funzjoni tal-politiki 
partikolari u l-kundizzjonijiet prevalenti 
fis-settur rilevanti u biex tippromwovi l-
iżvilupp u l-użu tal-approċċi Ewropej fil-
kuntest tal-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja u tal-
proċess ta' produzzjoni soċjalment 
sostenibbli, bħala rinforz ulterjuri tal-użu 
tal-akkwist pubbliku f'appoġġ għat-tkabbir 
sostenibbli. Il-leġiżlazzjoni settorjali 
għandha tinkludi wkoll speċifikazzjonijiet 
tekniċi u kriterji tal-għotja li għandhom l-
għan li jikkunsidraw il-benefiċċji tas-
sostenibilità soċjali u ambjentali fejn 
dawn ma jistgħux jiġu kkalkulati 
f’termini ta’ flus, filwaqt li jipprovdu 
rabta mal-mira tas-suq u jaderixxu mal-
prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u ugwaljanza tal-
opportunitajiet.  

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa ġiet emendata skont l-Anness VIII tal-Artikolu 54.
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Emenda 14
Proposta għal Direttiva
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Dawk il-miżuri speċifiċi għas-settur 
għandhom jiġu kkumplimentati minn 
adattament tad-Direttivi dwar l-akkwisti 
pubbliċi li għandhom jagħtu s-setgħa lill-
entitajiet kontraenti sabiex isegwu l-
għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 fl-
istrateġiji tax-xiri tagħhom. Għaldaqstant, 
għandu jiġi ċċarat li l-entitajiet kontraenti 
jistgħu jagħżlu l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża u l-aktar spiża 
baxxa, permezz tal-approċċ tal-ispejjeż tul
iċ-ċiklu tal-ħajja, sakemm dik il-
metodolġija li għandha tintuża hija 
stabbilita b’mod oġġettiv u mhux 
diskriminatorju u tkun aċċessibbli għall-
partijiet interessati kollha.  Il-kunċett ta’ 
spejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja jinkludi l-
ispejjeż kollha matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ 
xogħlijiet, provvisti jew servizzi, kemm l-
ispejjeż interni tagħhom (bħal spejjeż 
relatati mal-iżvilupp, il-produzzjoni, l-użu, 
il-manutenzjoni u r-rimi ma’ tmiem iċ-
ċiklu) kif ukoll l-ispejjeż esterni tagħhom, 
sakemm dawn jistgħu jiġu mmonitorjati u 
stmati fi flus.  Għandhom jiġu żviluppati 
metodoloġiji komuni fil-livell tal-Unjoni 
għall-kalkolu tal-ispejjeż matul iċ-ċiklu tal-
ħajja għall-kategoriji speċifiċi ta’ provvisti 
jew servizzi; kull meta tiġi żviluppata din 
il-metodoloġija, l-użu tagħha għandu jsir 
obbligatorju.

(46) Dawk il-miżuri speċifiċi għas-settur 
għandhom jiġu kkumplimentati minn 
adattament tad-Direttivi dwar l-akkwisti 
pubbliċi li għandhom jagħtu s-setgħa lill-
entitajiet kontraenti sabiex isegwu l-
għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 fl-
istrateġiji tax-xiri tagħhom. Għaldaqstant, 
għandu jiġi ċċarat li l-entitajiet kontraenti 
ser ikollhom jagħżlu l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża permezz tal-
approċċ taċ-ċiklu tal-ħajja, u tal-proċess 
tal-produzzjoni sostenibbli, skont l-
Artikoli 9, 10 u 11 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li 
jappellaw għall-kundizzjonijiet preċedenti 
ta’ protezzjoni soċjali u ambjentali li 
għandhom jiġu kkunsidrati fid-
definizzjonijiet u l-implimentazzjoni tal-
politiki tal-Unjoni.  Il-kunċett ta’ spejjeż 
tul iċ-ċiklu tal-ħajja jinkludi l-ispejjeż 
kollha matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ 
xogħolijiet, provvisti jew servizzi, kemm l-
ispejjeż interni tagħhom (bħal spejjeż 
relatati mal-iżvilupp, il-produzzjoni, l-użu, 
il-manutenzjoni u r-rimi ma’ tmiem iċ-
ċiklu) kif ukoll l-ispejjeż esterni tagħhom, 
sakemm dawn jistgħu jiġu mmonitorjati u 
stmati fi flus.  Għandhom jiġu żviluppati 
metodoloġiji komuni fil-livell tal-Unjoni 
għall-kalkolu tal-ispejjeż matul iċ-ċiklu tal-
ħajja għall-kategoriji speċifiċi ta’ provvisti 
jew servizzi; kull meta tiġi żviluppata din 
il-metodoloġija, l-użu tagħha għandu jsir 
obbligatorju.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa ġiet emendata skont l-emendi għall-Artikolu 2 (22), l-Artikoli 54 u 77.



PE483.470v02-00 18/79 PR\902023MT.doc

MT

Emenda 15
Proposta għal Direttiva
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Barra minn hekk, fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji tal-
għoti, l-entitajiet kontraenti għandhom 
jitħallew jirreferu għal proċess ta’ 
produzzjoni speċifiku, mod speċifiku ta’ 
provvista ta’ servizzi, jew proċess 
speċifiku għal kull stadju ieħor matul iċ-
ċiklu tal-ħajja ta’ prodott jew servizz,
sakemm huma marbutin mal-materja tas-
suġġett tal-kuntratt. Sabiex jiġu integrati 
aħjar il-kunsiderazzjonijiet soċjali fl-
akkwist pubbliku, il-prokuraturi jistgħu 
jitħallew jinkludu wkoll, fil-kriterju tal-
għoti tal-karatteristiċi tal-offerta l-iżjed 
ekonomikament vantaġġuża relatat mal-
kundizzjonijiet tax-xogħol tal-persuni li
qed jipparteċipaw direttament fil-proċess 
tal-produzzjoni jew il-provvista 
kkonċernata. Dawk il-karatteristiċi jistgħu 
jikkonċernaw biss il-protezzjoni tas-saħħa 
tal-persunal involut fil-proċess tal-
produzzjoni jew li jiffavorixxi l-
integrazzjoni soċjali tal-persuni 
żvantaġġati jew membri tal-gruppi 
vulnerabbli fost il-persuni assenjati li 
jwettqu l-kuntratt, inkluż l-aċċessibbiltà 
għal persuni b’diżabbiltajiet. Kwalunkwe 
kriterju tal-għoti li jinkludi dawk il-
karatteristiċi, fi kwalunkwe każ, għandu 
jibqa limitat għal karatteristiċi li 
għandhom konsegwenzi immedjati fuq il-
membri tal-persunal fl-ambjent tax-
xogħol tagħhom. Dawn għandhom jiġu 
applikati skont id-Direttiva 96/71/KE tal-
Parlament Ewropew U tal-Kunsill tas-16 
ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' 
ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' 
servizzi  u f’mod li ma jiddiskriminax 
direttament jew indirettament kontra l-
operaturi ekonomiċi minn Stati Membri 
oħra jew minn pajjiżi terzi li huma partijiet 
għall-Ftehim jew għall-Ftehimiet dwar il-

(47) Barra minn hekk, fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji tal-
għoti, l-entitajiet kontraenti għandhom 
jitħallew jirreferu għall-karatteristiċi taċ-
ċiklu tal-ħajja u għall-proċessi ta’ 
produzzjoni soċjalment sostenibbli, 
sakemm dawn il-karatteristiċi jew il-
proċessi jkunu marbuta mal-materja tas-
suġġett tal-kuntratt. L-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi u l-kriterji tal-għoti għandhom 
ikunu interpretati fis-sens wiesa’.  
Għaldaqstant, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
u l-kriterji tal-għoti jistgħu jirreferu għaċ-
ċiklu tal-ħajja u għall-proċess tal-
produzzjoni soċjalment sostenibbli, inkluż 
għall-aspetti soċjali u ambjentali tal-
proċess tal-produzzjoni u għall-provvista 
ta' prodotti jew ta' servizzi.  L-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jużaw ukoll l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi jew il-kriterji 
tal-għotja biex jimminimizzaw l-effetti 
soċjali jew ambjentali dannużi jew sabiex 
jimmassimizzaw l-effetti soċjali jew 
ambjentali pożittivi.  Sabiex jiġu integrati 
aħjar il-kunsiderazzjonijiet soċjali fl-
akkwist, il-prokuraturi għandhom jistgħu 
jitħallew jinkludu wkoll, fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u fil-kriterji tal-
għoti, il-karatteristiċi relatati mal-
kundizzjonijiet ta’ impjieg tal-persuni li 
jipparteċipaw direttament fil-proċess ta’ 
produzzjoni jew il-provvediment 
inkwistjoni.  Dawn għandhom jiġu 
applikati fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ 
servizzi u b’mod li ma jiddiskriminax 
direttament jew indirettament kontra atturi 
ekonomiċi minn Stati Membri oħra jew 
minn pajjiżi terzi firmatarji tal-Ftehim jew 
Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles li tagħhom 
l-Unjoni hija firmatarja. 
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Kummerċ Ħieles li l-Unjoni hija parti 
għalihom. 

Or. fr

Emenda 16
Proposta għal Direttiva
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Għall-kuntratti ta’ servizz u għall-
kuntratti li jinvolvu d-disinn ta’ xogħlijiet, 
l-entitajiet kontraenti għandhom jitħallew 
jużaw bħala kriterju għall-għoti l-
organizzazzjoni tal-kwalifika u l-esperjenza 
tal-persunal assenjat li jwettaq il-kuntratt 
konċernat, minħabba li dan jista’ jaffettwa 
l-kwalità tal-prestazzjoni tal-kuntratt u, 
bħala riżultat, il-valur ekonomiku tal-
offerta.

(48) Għall-kuntratti ta’ servizz u għall-
kuntratti li jinvolvu d-disinn ta’ xogħolijiet, 
l-entitajiet kontraenti għandhom jitħallew 
jużaw bħala speċifikazzjonijiet tekniċi u 
kriterju għall-għoti l-organizzazzjoni, il-
kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal 
assenjat li jwettaq il-kuntratt konċernat, 
minħabba li dan jista’ jaffettwa l-kwalità u 
s-sostenibilità soċjali tal-prestazzjoni tal-
kuntratt u, bħala riżultat, id-
determinazzjoni tal-offerta li toffri l-aqwa 
riżultat f’termini ta’ rapport ta’ spiża-
vantaġġi.

Or. fr

Emenda 17
Proposta għal Direttiva
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) L-offerti li jidhru baxxi wisq fir-
rigward tax-xogħlijiet, il-provvisti jew is-
servizzi jistgħu jkunu bbażati fuq 
assunzjonijiet jew prattiċi li teknikament, 
ekonomikament jew legalment mhumiex 
sodi. Sabiex jiġu evitati żvantaġġi possibbli 
matul l-twettiq tal-kuntratt, l-entitajiet 
kontraenti għandhom ikunu obbligati li 
jitolbu spjegazzjoni tal-prezz mitlub meta 
offerta tkun ferm orħos mill-prezzijiet 
mitluba minn offerenti oħra.  Fejn l-

(49) L-offerti li jidhru baxxi wisq fir-
rigward tax-xogħolijiet, il-provvisti jew is-
servizzi jistgħu jkunu bbażati fuq 
assunzjonijiet jew prattiċi li teknikament, 
ekonomikament jew legalment mhumiex 
sodi. Sabiex jiġu evitati żvantaġġi possibbli 
matul it-twettiq tal-kuntratt, l-entitajiet 
kontraenti għandhom ikunu obbligati li 
jitolbu spjegazzjoni tal-prezz mitlub meta 
offerta tkun ferm orħos mill-prezzijiet 
mitluba minn offerenti oħra.  L-entità 
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offerent ma jkunx jista’ jipprovdi 
spjegazzjoni suffiċjenti, l-entità kontraenti 
għandha tkun intitolata li tirrifjuta l-
offerta. L-entità kontraenti għandha tkun 
obbligata li tirrifjuta, f’każijiet fejn tkun 
stabbiliet li l-prezz baxx b’mod anormali 
jkun irriżulta min-nuqqas ta’ konformità 
mal-leġiżlazzjoni obbligatorja tal-Unjoni 
fl-oqsma tal-liġi soċjali jew tax-xogħol jew 
ambjentali jew id-dispożizzjonijiet tal-liġi 
internazzjonali tax-xogħol. 

kontraenti għandha tkun obbligata li 
tirrifjuta l-offerta, f’każijiet fejn tkun 
stabbiliet li l-prezz baxx b’mod anormali 
mitlub ikun irriżulta min-nuqqas ta’ 
konformità mal-leġiżlazzjoni obbligatorja 
tal-Unjoni fl-oqsma tal-liġi soċjali, tax-
xogħol jew ambjentali jew id-
dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali 
tax-xogħol jew, jekk l-offerent ma jistax 
jipprovdi spjegazzjoni sodisfaċenti fir-
rigward tal-prezz li jkun ferm orħos tal-
offerta tiegħu, l-entità kontraenti 
għandha tirrifjuta l-offerta. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni
L-Artikolu 79

Emenda 18
Proposta għal Direttiva
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Il-kundizzjonijiet ta’ twettiq tal-
kuntratti huma kompatibbli ma’ din id-
Direttiva sakemm dawn ma jkunux 
direttament jew indirettament 
diskriminatorji, ikunu marbuta mas-suġġett 
tal-kuntratt u jkunu indikati fl-avviż li 
jintuża sabiex isejjaħ għall-kompetizzjoni 
jew fid-dokumenti ta’ akkwist. Dawn 
jistgħu, b’mod partikolari, ikunu maħsuba 
biex jiffavorixxu t-taħriġ vokazzjonali fuq 
il-post, l-impjieg ta’ nies li qed iġarrbu 
diffikultà biex jintegraw ruħhom, il-ġlieda 
kontra l-qagħad jew il-protezzjoni tal-
ambjent jew il-benessri tal-annimali. 
Pereżempju jistgħu jissemmew ir-rekwiżiti 
applikabbli matul it-twettiq tal-kuntratt 
biex jiġu ingaġġati persuni li ilhom ifittxu 
impjieg jew biex jiġu implimentati miżuri 
ta’ taħriġ għall-persuni qiegħda jew għaż-
żgħażagħ, biex jikkonformaw fis-sustanza 
mal-Konvenzjonijiet fundamentali tal-

(50) Il-kundizzjonijiet ta’ twettiq tal-
kuntratti huma kompatibbli ma’ din id-
Direttiva sakemm dawn ma jkunux 
direttament jew indirettament 
diskriminatorji, ikunu marbuta mas-suġġett 
tal-kuntratt u jkunu indikati fl-avviż li 
jintuża sabiex isejjaħ għall-kompetizzjoni 
jew fid-dokumenti ta’ akkwist. Dawn 
jistgħu, b’mod partikolari, ikunu maħsuba 
biex jiffavorixxu t-taħriġ vokazzjonali fuq 
il-post, l-impjieg ta’ nies li qed iġarrbu 
diffikultà biex jintegraw ruħhom, il-ġlieda 
kontra l-qagħad jew il-protezzjoni tal-
ambjent jew il-benessri tal-annimali. 
Pereżempju jistgħu jissemmew ir-rekwiżiti 
applikabbli matul it-twettiq tal-kuntratt 
biex jiġu implimentati miżuri ta’ taħriġ 
għall-persuni qiegħda jew għaż-żgħażagħ, 
biex jikkonformaw fis-sustanza mal-
Konvenzjonijiet fundamentali tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
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Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO - International Labour 
Organisation), anki meta dawn il-
Konvenzjonijiet ma jkunux ġew 
implimentati fil-liġi nazzjonali, u biex jiġu 
ingaġġati aktar persuni żvantaġġjati milli 
huma meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali.

Xogħol (ILO - International Labour 
Organisation), anki meta dawn il-
Konvenzjonijiet ma jkunux ġew 
implimentati fil-liġi nazzjonali, u biex jiġu 
ingaġġati aktar persuni żvantaġġjati milli 
huma meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali.

Or. fr

Emenda 19
Proposta għal Direttiva
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) Il-liġijiet, ir-regolamenti u l-ftehimiet 
kollettivi, kemm fil-livell nazzjonali kif 
ukoll fil-livell tal-Unjoni, li huma fis-seħħ 
fl-oqsma tal-kundizzjonijiet ta’ impjieg u s-
sigurtà fix-xogħol japplikaw matul it-
twettiq ta’ kuntratt, sakemm dawn ir-
regoli, u l-applikazzjoni tagħhom, 
jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni.  
F’sitwazzjonijiet transkonfinali, fejn il-
ħaddiema minn Stat Membru jipprovdu 
servizzi fi Stat Membru ieħor għall-iskop 
ta’ twettiq ta’ kuntratt, id-Direttiva 
96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 dwar l-
impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ 
prestazzjoni ta’ servizzi  tistipula l-
kundizzjonijiet minimi li għandhom jiġu 
osservati mill-pajjiż ospitu fir-rigward ta’ 
dawn il-ħaddiema stazzjonati. Fejn il-liġi 
nazzjonali jkun fiha dispożizzjonijiet 
f’dan ir-rigward, in-nuqqas ta’ konformità 
ma’ dawk l-obbligi jista’ jiġi kkunsidrat 
bħala kondotta serjament skorretta min-
naħa tal-attur ekonomiku kkonċernat, li 
tista’ twassal għall-esklużjoni ta’ dak l-
attur ekonomiku mill-proċedura għall-għoti 
ta’ kuntratt ta’ appalt.

(51) Il-liġijiet u r-regolamenti, kemm fil-
livell nazzjonali kif ukoll fil-livell tal-
Unjoni, li huma fis-seħħ fl-oqsma tal-
kundizzjonijiet ta’ impjieg u s-sigurtà fix-
xogħol japplikaw matul it-twettiq ta’ 
kuntratt, kif ukoll il-ftehimiet kollettivi li 
japplikaw fuq it-territorju fejn ikunu qed 
jitwettqu jew isiru x-xogħolijiet, is-servizzi 
u l-provvisti.  In-nuqqas ta’ konformità 
ma’ dawk l-obbligi jista’ jiġi kkunsidrat 
bħala kondotta serjament skorretta min-
naħa tal-attur ekonomiku kkonċernat, li 
tista’ twassal għall-esklużjoni ta’ dak l-
attur ekonomiku mill-proċedura għall-għoti 
ta’ kuntratt ta’ appalt.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 79

Emenda 20
Proposta għal Direttiva
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Mhux l-entitajiet kontraenti kollha jaf 
għandhom l-għarfien espert intern biex 
jittrattaw kuntratti ekonomikament jew 
teknikament kumplessi.  F’dan l-isfond, l-
appoġġ professjonali xieraq ikun 
suppliment effettiv għall-attivitajiet ta’ 
monitoraġġ u kontroll. Min-naħa waħda, 
dan l-għan jista’ jinkiseb permezz ta’ 
għodod ta’ kondiviżjoni ta’ għarfien (ċentri 
ta’ għarfien) li joffru assistenza teknika 
lill-entitajiet kontraenti; min-naħa l-oħra, 
in-negozji, b’mod speċjali l-SMEs, 
għandhom jibbenefikaw minn assistenza 
amministrattiva, b’mod partikolari meta 
jipparteċipaw fi proċeduri ta’ akkwist fuq 
bażi transkonfinali.

(59) Mhux l-entitajiet kontraenti kollha jaf 
għandhom l-għarfien espert intern biex 
jitrattaw kuntratti ekonomikament jew 
teknikament kumplessi.  F’dan l-isfond, l-
appoġġ professjonali xieraq ikun 
suppliment effettiv għall-attivitajiet ta’ 
monitoraġġ u kontroll. Min-naħa waħda, 
dan l-għan jista’ jinkiseb permezz ta’ 
għodod ta’ kondiviżjoni ta’ għarfien (ċentri 
ta’ għarfien) li joffru assistenza teknika 
lill-awtoritajiet kontraenti; min-naħa l-
oħra, in-negozji, b’mod speċjali l-SMEs, 
ser ikollhom għad-dispożizzjoni 
informazzjoni utli, b’mod partikolari meta 
jipparteċipaw fi proċeduri ta’ akkwist fuq 
bażi transkonfinali.

Or. fr

Emenda 21
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 1 (2a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Din id-Direttiva m’għandhiex 
ixxekkel id-dritt tal-awtoritajiet pubbliċi 
fil-livelli kollha sabiex jiddeċiedu jekk, kif 
u safejn dawn jixtiequ jwettqu l-
funzjonijiet pubbliċi huma stess. L-
awtoritajiet pubbliċi jistgħu jwettqu 
xogħolijiet ta’ interess pubbliku bl-użu 
tar-riżorsi tagħhom, mingħajr ma jkunu 
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obbligati li jagħmlu sejħa għal operaturi 
ekonomiċi minn barra. Dawn jistgħu 
jagħmlu hekk f’kooperazzjoni ma’ 
awtoritajiet pubbliċi oħra.

Or. en

Emenda 22
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 2 – punt 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 23
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 2 – punt 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) ‘Karatteristiċi taċ-ċiklu tal-ħajja' 
ifissru elementi li jirrelataw ma' kull parti 
taċ-ċiklu tal-ħajja ta' prodott jew 
xogħolijiet jew l-għoti ta' servizz, kif 
definit fil-punt 22 ta' dan l-Artikolu. Il-
karatteristiċi taċ-ċiklu tal-ħajja jistgħu 
jkunu karatteristiċi inviżibbli li huma 
integrati fil-prodott bħala riżultat ta' 
għażliet li jkunu saru fil-produzzjoni jew 
matul fażijiet oħra mhux relatati mal-użu 
fiċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodott, anke jekk 
dawn il-karatteristiċi mhumiex evidenti 
fil-karatteristiċi fiżiċi jew fil-kwalitajiet 
funzjonali tal-prodott jew servizz li 
jirriżulta;
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Or. en

Emenda 24
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 2 – punt 22b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22b) ‘proċess ta’ produzzjoni soċjalment 
sostenibbli’ ifisser proċess ta’ produzzjoni 
fejn il-forniment ta' xogħolijiet, servizzi u 
provvisti jikkonforma mal-liġi, ir-regoli u 
l-istandards tas-saħħa u s-sikurezza, 
soċjali u tal-impjieg, partikolarment fir-
rigward tal-prinċipju ta’ trattament 
indaqs fuq il-post tax-xogħol.   Il-
prinċipju ta’ trattament indaqs fuq il-post 
tax-xogħol jirreferi għal konformità mat-
termini u l-kundizzjonijiet applikabbli tax-
xogħol, inkluż il-liġi, ir-regoli u l-
istandards tas-saħħa u s-sikurezza, soċjali 
u tal-impjieg, kif definiti mil-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni u nazzjonali u minn ftehimiet 
kollettivi, li japplikaw fejn isseħħ il-
forniment ta' xogħolijiet, servizzi u 
provvisti.

Or. en

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
Deroga għall-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva bil-għan tal-protezzjoni ta’ 

strateġija kummerċjali
Meta proċedura tal-akkwist pubbliku tkun 
probabbli li tiżvela strateġija kummerċjali 
li jkun ta’ ħsara li titpoġġa għall-
attenzjoni tal-kompetizzjoni, l-entità 
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kontraenti tista’ tirreferi l-kwistjoni 
quddiem il-korp regolatorju msemmi fl-
Artikolu 93 sabiex tinkiseb deroga mill-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. 
Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, l-
entità kontraenti li tagħmel it-talba 
tressaq talba sostanzjata kif dovut 
quddiem il-korp regolatorju msemmi fl-
Artikolu 93, b’konformità mal-
Artikolu 93(3)(1)( b)(a). 
Jekk il-korp regolatorju jawtorizza l-
imsemmija deroga b’konformità mal-
ewwel subparagrafu, din id-Direttiva ma 
tkunx tapplika għall-proċedura tal-
akkwist pubbliku inkwistjoni. 

Or. fr

Emenda 26
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Reċiproċità sostanzjali 

L-implimentazzjoni prattika tal-Ftehim 
dwar l-Akkwist tal-Gvern1 fil-qafas 
leġiżlattiv tal-Unjoni dwar l-akkwist 
pubbliku għandha tkun ibbażata fuq 
valutazzjoni preċedenti tal-applikazzjoni 
korretta tal-prinċipju ta’ reċiproċità 
sostanzjali fil-ftuħ tas-swieq bejn l-Unjoni 
Ewropea u pajjiżi terzi firmatarji. Tali 
valutazzjoni ta’ reċiproċità sostanzjali 
għandha tiġi estiża wkoll għal pajjiżi terzi 
li mhumiex parti mill-Ftehim dwar l-
Akkwist tal-Gvern u li għandhom aċċess 
għas-suq tal-akkwist pubbliku Ewropew.
_______________
1 ĠU L 336, 23.12.1994.

Or. en
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Emenda 27
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 19 –  inċiż 1 –  punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-servizzi finanzjarji marbuta mal-
ħruġ, il-bejgħ, ix-xiri jew it-trasferiment ta’ 
Titoli jew strumenti finanzjarji oħra skont 
it-tifsira tad-Direttiva 2004/39/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill  u l-
operazzjonijiet imwettqa bil-Faċilità 
Ewropea ta’ Stabbiltà Finanzjarja;

(c) is-servizzi finanzjarji marbuta mal-
ħruġ, il-bejgħ, ix-xiri jew it-trasferiment ta’ 
Titoli jew strumenti finanzjarji oħra skont 
it-tifsira tad-Direttiva 2004/39/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill  u l-
operazzjonijiet imwettqa bil-Faċilità 
Ewropea ta’ Stabbiltà Finanzjarja, b’mod 
partikolari l-operazzjonijiet ta’ ħlasijiet fi 
flus jew bħala kapital tal-entitajiet 
kontraenti, u ta’ servizzi pprovduti mill-
banek ċentrali;

Or. fr

Emenda 28
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 21 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-relazzjonijiet bejn l-awtoritajiet pubbliċi Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kontraenti

Or. fr

Emenda 29
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 21 (1) – l-inċiż 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mill-inqas 90 % tal-attivitajiet ta’ dik 
il-persuna ġuridika jitwettqu għall-awtorità 
kontraenti li jikkontrollawha jew għal 
persuni ġuridiċi oħra kkontrollati minn dik 

(b) il-parti l-kbira tal-attivitajiet ta’ dik il-
persuna ġuridika jitwettqu għall-awtorità 
kontraenti li jikkontrollawha jew għal 
persuni ġuridiċi oħra kkontrollati minn dik 
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awtorità kontraenti; l-awtorità kontraenti;

Or. fr

Emenda 30
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 21 (1) – l-inċiż 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika kkontrollata.

(c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika kkontrollata, 
ħlief parteċipazzjonijiet privati tal-
awtorità kontraenti ta’ kontroll innifisha 
jew tal-persuna ġuridika kkontrollata, fil-
pożizzjoni tagħhom bħala 
organizzazzjonijiet ta’ liġi pubblika, u 
skont il-kunċett ta’ intrapriża soċjali.  

Or. fr

Emenda 31
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 21 (2)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 japplika wkoll fejn entità 
kkontrollata, li hija awtorità kontraenti, 
tagħti kuntratt lill-entità li tikkontrollaha, 
jew lil xi persuna ġuridika kkontrollata 
mill-istess awtorità kontraenti, sakemm ma 
jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni privata 
fil-persuna ġuridika li jingħatalha l-kuntratt 
ta’ appalt.

2. Il-paragrafu 1 japplika wkoll fejn entità 
kkontrollata, li hija awtorità kontraenti, 
tagħti kuntratt lill-entità li tikkontrollaha, 
jew lil xi persuna ġuridika kkontrollata 
mill-istess awtorità kontraenti, sakemm ma 
jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni privata 
fil-persuna ġuridika li jingħatalha l-kuntratt 
ta’ appalt bl-eċċezzjoni ta’ 
parteċipazzjonijiet privati tal-awtorità 
kontraenti ta’ kontroll stess jew tal-
persuna ġuridika kkontrollata mill-istess 
awtorità kontraenti, fil-pożizzjoni 
tagħhom bħala organizzazzjonijiet tal-liġi 
pubblika, u skont il-kunċett ta’ intrapriża
soċjali.
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Or. fr

Emenda 32
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 21 (3) – l-inċiż 1 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mill-inqas 90 % tal-attivitajiet ta’ dik 
il-persuna ġuridika jitwettqu għall-
awtoritajiet kontraenti li jikkontrollawha 
jew persuni ġuridiċi oħra kkontrollati mill-
istess awtoritatijiet kontraenti;

(b) il-parti l-kbira tal-attivitajiet ta’ dik il-
persuna ġuridika jitwettqu għall-
awtoritajiet kontraenti li jikkontrollawha 
jew persuni ġuridiċi oħra kkontrollati mill-
istess awtoritatijiet kontraenti;

Or. fr

Emenda 33
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 21 (3) – l-inċiż 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika kkontrollata.

(c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika kkontrollata, 
bl-eċċezzjoni ta’ parteċipazzjonijiet privati 
tal-awtorità kontraenti ta’ kontroll stess 
jew tal-persuna ġuridika kkontrollata, fil-
pożizzjoni tagħhom bħala 
organizzazzjonijiet tal-liġi pubblika, u 
skont il-kunċett ta’ intrapriża soċjali.  

Or. fr

Emenda 34
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 21 (4)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Ftehim konkluż bejn żewġ awtoritajiet 
kontraenti jew aktar ma għandux jitqies
bħala “kuntratt ta’ xogħlijiet, provvista jew 

4. Ftehim konkluż bejn żewġ awtoritajiet 
kontraenti jew aktar ma għandux jitqies 
bħala “kuntratt ta’ xogħolijiet, provvista 
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servizz” skont it-tifsira tal-punt 7 tal-
Artikolu 2 ta’ din id-Direttiva meta jiġu 
sodisfatti l-kundizzjonijiet kumulattivi li 
ġejjin:

jew servizz” skont it-tifsira tal-punt 7 tal-
Artikolu 2 ta’ din id-Direttiva meta jiġu 
sodisfatti l-kundizzjonijiet kumulattivi li 
ġejjin:

(a) il-ftehim jistabbilixxi kooperazzjoni 
leali bejn l-awtoritajiet kontraenti 
parteċipanti, bil-għan li jwettaq b’mod 
konġunt ix-xogħlijiet ta’ servizz pubbliku 
tagħhom u li jinvolvi drittijiet u obbligi 
reċiproċi tal-partijiet;

(a) il-ftehim jibni kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet kontraenti parteċipanti, bil-
għan li jiżgura l-implimentazzjoni ta’ 
missjoni ta’ servizz pubbliku li huwa 
komuni għalihom, jew li jiġu kondiviżi 
mezzi sabiex dawn ikunu jistgħu jwettqu 
l-missjonijiet tagħhom;

(b) il-ftehim huwa regolat biss minn 
kunsiderazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu 
mal-interess pubbliku;

(b) il-ftehim la jipprevedi u lanqas itellef l-
akkwist ta’ kuntratti eventwalment 
meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-
missjoni tas-servizz pubbliku stipulat fil-
punt a);

(c) l-awtoritajiet kontraenti parteċipanti 
ma jwettqux fis-suq miftuħ aktar minn 
10% f’termini tal-fatturat tal-attivitajiet li 
huma rilevanti fil-kuntest tal-ftehim;

(c) il-ftehim jiġi konkluż biss mill-
awtoritajiet pubbliċi, mingħajr il-
parteċipazzjoni ta’ parti privata ħlief 
għall-parteċipazzjonijiet privati tal-
awtoritajiet kontraenti stess għall-
kooperazzjoni fil-pożizzjoni tagħhom 
bħala ogranizzazzjonijiet tal-liġi pubblika 
u awtorizzati minn Stat Membru biex 
iwettqu missjoni ta’ servizz pubbliku, 
skont il-kunċett ta’ intrapriża soċjali.

(d) il-ftehim ma jinvolvix trasferimenti 
finanzjarji bejn awtoritajiet kontraenti 
parteċipanti, minbarra dawk li 
jikkorrispondu għar-rimborż tal-ispejjeż 
attwali tax-xogħlijiet, is-servizzi jew il-
provvisti;

(e) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni 
privata fi kwalunkwe mill-awtoritajiet 
kontraenti involuti.

Or. fr

Emenda 35
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 21 (5) – l-inċiż 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-esklużjonijiet previsti fil-paragrafi 1 sa 4 
għandhom jieqfu milli japplikaw mill-
mument li fih isseħħ kwalunkwe 
parteċipazzjoni privata, bl-effett li l-
kuntratti attwali jkunu jridu jinfetħu għall-
kompetizzjoni permezz ta’ proċeduri 
regolari ta’ akkwist.

L-esklużjonijiet previsti fil-paragrafi 1 sa 4 
għandhom jieqfu milli japplikaw mill-
mument li fih isseħħ kwalunkwe 
parteċipazzjoni privata, bl-effett li l-
kuntratti attwali jkunu jridu jinfetħu għall-
kompetizzjoni permezz ta’ proċeduri 
regolari ta’ akkwist, ħlief fil-każ ta’
parteċipazzjonijiet privati tal-awtoritajiet 
kontraenti stess, fil-kuntest tat-twettiq tal-
missjoni tagħhom ta’ servizz pubbliku 
mogħtija minn Stat Membru, fil-
pożizzjoni tagħhom bħala 
organizzazzjonijiet ta' liġi pubblika, fejn 
isegwu esklussivament il-
kunsiderazzjonijiet tal-interess pubbliku 
jew ta’ utilità soċjali mingħajr ma jfittxu 
miri ta’ natura differenti, skont il-kunċett 
ta’ intrapriża soċjali.

Or. fr

Emenda 36
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 30 (2) subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Gruppi ta’ atturi ekonomiċi jistgħu 
jissottomettu offerti jew jipproponu lilhom 
infushom bħala kandidati. L-entitajiet 
kontraenti ma għandhomx jistabbilixxu 
kundizzjonijiet speċifiċi sabiex dawk il-
gruppi jieħdu sehem fil-proċeduri ta’ 
akkwist li mhumiex imponuti fuq kandidati 
individwali. Sabiex jissottomettu offerta 
jew talba għal parteċipazzjoni, dawk il-
gruppi ma għandhomx ikunu meħtieġa 
jassumu forma legali speċifika mill-
entitajiet kontraenti. 

2. Gruppi ta’ atturi ekonomiċi jistgħu 
jissottomettu offerti jew jipproponu lilhom 
infushom bħala kandidati. Gruppi ta’ 
operaturi ekonomiċi, b’mod partikolari 
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) 
jistgħu jiffurmaw konzorsju ta’ intrapriżi. 
L-entitajiet kontraenti ma għandhomx 
jistabbilixxu kundizzjonijiet speċifiċi 
sabiex dawk il-gruppi jieħdu sehem fil-
proċeduri ta’ akkwist li mhumiex imponuti 
fuq kandidati individwali. Sabiex 
jissottomettu offerta jew talba għal 
parteċipazzjoni, dawk il-gruppi ma 
għandhomx ikunu meħtieġa jassumu forma 
legali speċifika mill-entitajiet kontraenti. 
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Or. en

Emenda 37
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 30 (2) subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti għandhom 
jipprovdu l-possibilità lil grupp ta’  
operaturi ekonomiċi biex jissodisfaw ir-
rekwiżiti tekniċi, legali u finanzjarji 
kollha bħala entità waħda, billi jingħaqdu 
flimkien il-karatteristiċi individwali tal-
komponenti tal-grupp.

Or. en

Emenda 38
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 33 (1) subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) telefon fil-każijiet u ċ-ċirkostanzi 
msemmija fil-paragrafu 6;

imħassar

Or. en

Emenda 39
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 33 (6) subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) talbiet għal parteċipazzjoni fi proċeduri 
għall-għoti ta’ kuntratti jistgħu jsiru bil-
miktub jew bit-telefon; jekk bit-telefon, 
trid tintbagħat konferma bil-miktub qabel 
id-data ta’ skadenza tal-perjodu stabbilit 
għar-riċevuta tagħhom;

(a) talbiet għal parteċipazzjoni fi proċeduri 
għall-għoti ta’ kuntratti jistgħu jsiru bil-
miktub;
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Emenda 40
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 36 (1) subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-idea ta’ kunflitt ta’ interessi tal-inqas 
għandha tkopri kull sitwazzjoni fejn il-
kategoriji ta’ persuni msemmija fil-
paragrafu 2 għandhom interess privat, 
dirett jew indirett, fir-riżultat tal-proċedura 
ta’ akkwist, li jistgħu jinħassu li jxekklu t-
twettiq imparzjali u oġġettiv tad-dmirijiet 
tagħhom. 

L-idea ta’ kunflitt ta’ interessi tal-inqas 
għandha tkopri kull sitwazzjoni fejn il-
kategoriji ta’ persuni msemmija fil-
paragrafu 2 għandhom interess kondiviż, 
dirett jew indirett, fir-riżultat tal-proċedura 
ta’ akkwist, li jistgħu jinħassu li jxekklu t-
twettiq imparzjali u oġġettiv tad-dmirijiet 
tagħhom. 

Or. en

Emenda 41
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 36 (1) subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ dan l-Artikollu, “interessi 
privati” tfisser kull ħajja familjari, 
emozzjonali, interessi ekonomiċi, politiċi 
jew interessi oħrajn kondiviżi mal-
kandidati jew l-offerenti, inklużi interessi 
professjonali f’kunflitt.

Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, ‘interessi 
kondiviżi’ tfisser kull interess ekonomiku 
jew rabtiet tal-familja, kondiviżi mal-
kandidati jew l-offerenti, inklużi interessi 
professjonali f’kunflitt.

Or. en

Emenda 42

Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 40 (1) – l-inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limitu ta’ żmien minimu għar-riċevuta Il-limitu ta’ żmien minimu għar-riċevuta 
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ta’ offerti għandu jkun ta’ 40 jum mid-data 
li fiha ntbagħat l-avviż dwar kuntratt. 

ta’ offerti għandu jkun ta’ tnejn u ħamsin
jum mid-data li fiha ntbagħat l-avviż dwar 
kuntratt. 

Or. fr

Emenda 43
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 40 (1) subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratt għandu jingħata biss fuq il-
bażi tal-kriterju għall-għoti tal-offerta li 
jkun l-aktar vantaġġjuż f’termini 
ekonomiċi skont l-Artikolu 67(1).

Or. en

Emenda 44

Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 40 (2) – il-parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta l-entitajiet kontraenti jkunu 
ppubblikaw avviż indikattiv perjodiku li 
ma jintużax bħala mezz ta’ sejħa għall-
kompetizzjoni, il-limitu ta’ żmien minimu 
għar-riċevuta ta’ offerti, kif stabbilit fit-
tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu, jista’ jitqassar għal 20 jum, jekk 
jiġu sodisfatti ż-żewġ kundizzjonijiet li 
ġejjin:

2. Meta l-entitajiet kontraenti jkunu 
ppubblikaw avviż indikattiv perjodiku li 
ma jintużax bħala mezz ta’ sejħa għall-
kompetizzjoni, il-limitu ta’ żmien minimu 
għar-riċevuta ta’ offerti, kif stabbilit fit-
tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu, jista’ jitqassar għal sitta u tletin
jum, jekk jiġu sodisfatti ż-żewġ 
kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. fr
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Emenda 45

Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 40 (2) - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) dan intbagħat għall-pubblikazzjoni bejn 
45 jum u 12-il xahar qabel id-data li fiha 
ntbagħat l-avviż dwar kuntratt.

(b) dan intbagħat għall-pubblikazzjoni bejn 
tnejn u ħamsin jum u 12-il xahar qabel id-
data li fiha ntbagħat l-avviż dwar kuntratt.

Or. fr

Emenda 46

Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 40 (3)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn stat ta’ urġenza sostanzjat sew mill-
entitajiet kontraenti jrendi bħala 
imprattikabbli l-limitu ta’ żmien stabbiliti 
fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, dawn 
jistgħu jistabbilixxu limitu ta’ żmien li ma 
għandux ikun inqas minn 20 jum mid-data 
li fiha ntbagħat l-avviż dwar kuntratt.

3. Fejn stat ta’ urġenza sostanzjat sew mill-
entitajiet kontraenti jrendi bħala 
imprattikabbli l-limitu ta’ żmien stabbiliti 
fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, dawn 
jistgħu jistabbilixxu limitu ta’ żmien li ma 
għandux ikun inqas minn tnejn u għoxrin
jum mid-data li fiha ntbagħat l-avviż dwar 
kuntratt.

Or. fr

Emenda 47

Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 40 (4)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-entità kontraenti tista’ tnaqqas dawk 
il-limiti ta’ żmien għar-riċevuta ta’ offerti 
stabbiliti fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1 b’ħamest ijiem meta din 
taċċetta li l-offerti jistgħu jiġu sottomessi 
b’mezzi elettroniċi b’konformità mal-

4. L-entità kontraenti tista’ tnaqqas dawk 
il-limiti ta’ żmien għar-riċevuta ta’ offerti 
stabbiliti fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1 b’sebat ijiem meta din taċċetta 
li l-offerti jistgħu jiġu sottomessi b’mezzi 
elettroniċi b’konformità mal-Artikolu 
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Artikolu 33(3),(4) u (5). 33(3),(4) u (5).

Or. fr

Emenda 48

Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 41 (1) – l-inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala regola ġenerali, l-limitu ta’ żmien 
minimu għar-riċevuta ta’ talbiet għal 
parteċipazzjoni ma għandu jiġi ffissat għal 
inqas minn 30 jum mid-data li fiha 
jintbagħat l-avviż dwar kuntratt jew, fejn 
jintuża avviż indikattiv perjodiku bħala
mezz ta’ sejħa għall-kompetizzjoni, l-
istedina għall-konferma tal-interess u fl-
ebda każ ma jista’ jkun ta’ inqas minn 15-il
jum.

Bħala regola ġenerali, l-limitu ta’ żmien 
minimu għar-riċevuta ta’ talbiet għal 
parteċipazzjoni ma għandu jiġi ffissat għal 
inqas minn sebgħa u tletin jum mid-data li 
fiha jintbagħat l-avviż dwar kuntratt jew, 
fejn jintuża avviż indikattiv perjodiku 
bħala mezz ta’ sejħa għall-kompetizzjoni, 
l-istedina għall-konferma tal-interess u fl-
ebda każ ma jista’ jkun ta’ inqas minn 
tnejn u għoxrin jum.

Or. fr

Emenda 49

Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 41 (2) – l-inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limitu ta’ żmien għar-riċevuta tal-offerti 
jista’ jitfassal permezz ta’ ftehim reċiproku 
bejn l-entità kontraenti u l-kandidati 
magħżula, jekk il-kandidati kollha 
jkollhom l-istess żmien sabiex iħejju u 
jissottomettu l-offerti tagħhom; fejn ma 
jkunx possibbli li jintlaħaq ftehim dwar il-
limitu ta’ żmien għar-riċevuta tal-offerti, l-
entità kontraenti għandha tistabbilixxi 
limitu ta’ żmien li fl-ebda każ ma għandu 
jkun ta’ inqas minn għaxart (10) ijiem
mid-data li fiha ntbagħtet l-istedina għall-
offerti.

Il-limitu ta’ żmien għar-riċevuta tal-offerti 
jista’ jitfassal permezz ta’ ftehim reċiproku 
bejn l-entità kontraenti u l-kandidati 
magħżula, jekk il-kandidati kollha 
jkollhom l-istess żmien sabiex iħejju u 
jissottomettu l-offerti tagħhom; fejn ma 
jkunx possibbli li jintlaħaq ftehim dwar il-
limitu ta’ żmien għar-riċevuta tal-offerti, l-
entità kontraenti għandha tistabbilixxi 
limitu ta’ żmien li fl-ebda każ ma għandu 
jkun ta’ inqas minn erbgħa u għoxrin jum
mid-data li fiha ntbagħtet l-istedina għall-
offerti.
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Or. fr

Emenda 50

Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 42 (1) – l-inċiż 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bħala regola ġenerali, l-limitu ta’ żmien 
minimu għar-riċevuta ta’ talbiet għal 
parteċipazzjoni ma għandux jiġi ffissat 
għal inqas minn 30 jum mid-data li fiha 
jintbagħat l-avviż dwar kuntratt jew, fejn 
jintuża avviż indikattiv perjodiku bħala 
mezz ta’ sejħa għall-kompetizzjoni, l-
istedina għall-konferma tal-interess u fl-
ebda każ ma jista’ jkun ta’ inqas minn 15-il
jum.

Bħala regola ġenerali, il-limitu ta’ żmien 
minimu għar-riċevuta ta’ talbiet għal 
parteċipazzjoni ma għandux jiġi ffissat 
għal inqas minn sebgħa u tletin jum mid-
data li fiha jintbagħat l-avviż dwar kuntratt 
jew, fejn jintuża avviż indikattiv perjodiku 
bħala mezz ta’ sejħa għall-kompetizzjoni, 
l-istedina għall-konferma tal-interess u fl-
ebda każ ma jista’ jkun ta’ inqas minn 
tnejn u għoxrin jum.

Or. fr

Emenda 51

Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 42 (2) – l-inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limitu ta’ żmien għar-riċevuta tal-offerti 
jista’ jitfassal permezz ta’ ftehim reċiproku 
bejn l-entità kontraenti u l-kandidati 
magħżula, jekk il-kandidati kollha 
jkollhom l-istess żmien sabiex iħejju u 
jissottomettu l-offerti tagħhom; fejn ma 
jkunx possibbli li jintlaħaq ftehim dwar il-
limitu ta’ żmien għar-riċevuta tal-offerti, l-
entità kontraenti għandha tistabbilixxi
limitu ta’ żmien li fl-ebda każ ma għandu 
jkun ta’ inqas minn għaxart (10) ijiem
mid-data li fiha ntbagħtet l-istedina għall-
offerti.

Il-limitu ta’ żmien għar-riċevuta tal-offerti 
jista’ jitfassal permezz ta’ ftehim reċiproku 
bejn l-entità kontraenti u l-kandidati 
magħżula, jekk il-kandidati kollha 
jkollhom l-istess żmien sabiex iħejju u 
jissottomettu l-offerti tagħhom; fejn ma 
jkunx possibbli li jintlaħaq ftehim dwar il-
limitu ta’ żmien għar-riċevuta tal-offerti, l-
entità kontraenti għandha tistabbilixxi 
limitu ta’ żmien li fl-ebda każ ma għandu 
jkun ta’ inqas minn erbgħa u għoxrin jum
mid-data li fiha ntbagħtet l-istedina għall-
offerti.

Or. fr
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Emenda 52
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 43 (1)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li l-
entitajiet kontraenti jistgħu japplikaw 
sħubijiet għall-innovazzjoni kif irregolati 
f’din id-Direttiva. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li ma jittrasponux is-sħubijiet 
ta’ innovazzjoni fil-liġi nazzjonali 
tagħhom jew li jillimitaw l-użu tagħhom 
għal ċerti tipi ta’ akkwisti.

1. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
li l-entitajiet kontraenti jistgħu japplikaw 
sħubijiet għall-innovazzjoni kif irregolati 
f’din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 53

Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 45 (1) – l-inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-terminu ta’ ftehim qafas ma għandux 
jaqbeż l-erba’ snin, għajr f’każijiet 
eċċezzjonali ġustifikati kif xieraq, b’mod 
partikolari mis-suġġett tal-ftehim qafas.

It-terminu ta’ ftehim qafas ma għandux 
jaqbeż l-erba’ snin, għajr f’każijiet 
ġustifikati kif xieraq, b’mod partikolari f’xi 
wieħed mill-każijiet li ġejjin:
a) it-twettiq ta’ ftehim qafas li jinħtieġ 
investiment:
1) deprezzabbli fuq tul ta’ żmien ta’ aktar 
minn erba' snin;
ii) marbut mat-taħriġ jew maż-żamma tal-
kompetenzi tal-persunal; jew
iii) fil-qasam tal-innovazzjoni, tar-riċerka 
jew tal-iżvilupp; 
b) il-ftehim qafas ikollu rabta ma’ aspetti 
ta’ sigurtà jew ta’ sikurezza; jew
c) l-għan jew iż-żmien għall-
implimentazzjoni fit-twettiq tal-ftehim 
qafas jinħtieġ tul ta’ żmien li huwa itwal 
minn erba’ snin. 
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Or. fr

Emenda 54
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 47 (3) - punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-irkant elettroniku għandu jkun ibbażat 
fuq waħda mill-kriterji li ġejjin:

3. L-irkant elettroniku għandu jkun ibbażat 
fuq prezzijiet u/jew il-valuri l-ġodda tal-
karatteristiċi tal-offerti indikati fl-
ispeċifikazzjonijiet.

(a) fuq il-prezzijiet biss fejn il-kuntratt 
jingħata għall-offerta bl-aktar spiża 
baxxa;
(b) fuq prezzijiet u/jew il-valuri l-ġodda 
tal-karatteristiċi tal-offerti indikati fl-
ispeċifikazzjoni fejn il-kuntratt jingħata 
lill-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża.

Or. en

Emenda 55
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 47 (5) subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Qabel ma jipproċedu bl-irkant 
elettroniku, l-entitajiet kontraenti 
għandhom jagħmlu evalwazzjoni inizjali 
sħiħa tal-offerti skont il-kriterju jew 
kriterji ta’ għoti u skont l-ippeżar stabbilit 
għalihom.

5. Qabel ma jipproċedu bl-irkant 
elettroniku, l-entitajiet kontraenti 
għandhom jagħmlu evalwazzjoni inizjali 
sħiħa tal-offerti skont il-kriterji ta’ għoti u 
l-ippeżar stabbilit għalihom.

Or. en

Emenda 56
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 54 (1) - subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi kif definiti 
fil-punt 1 tal-Anness VIII għandhom jiġu 
stabbiliti fid-dokumenti tal-akkwist. 
Għandhom jiddefinixxu l-karatteristiċi 
meħtieġa ta’ xogħlijiet, servizz jew 
provvista.,

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom 
jiġu stabbiliti fid-dokumenti tal-akkwist. 
Għandhom jiddefinixxu l-karatteristiċi 
meħtieġa ta’ xogħolijiet, servizz jew 
provvista sabiex jintlaħqu l-miri tal-użu u 
ta’ sostenibilità tal-entità kontraenti.

Or. en

Emenda 57
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 54 (1) subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-karatteristiċi jistgħu jirreferu 
wkoll għall-proċess speċifiku tal-
produzzjoni jew il-forniment tax-xogħlijiet, 
il-provvisti jew servizzi mitluba jew ta’ 
kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu tal-ħajja 
tiegħu kif jissemma fil-punt (22) tal-
Artikolu 2.

Dawn il-karatteristiċi għandhom jirreferu 
wkoll għall-proċess speċifiku tal-
produzzjoni jew il-forniment tax-
xogħolijiet, il-provvisti jew servizzi 
mitluba jew ta’ kwalunkwe stadju ieħor 
taċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu u proċess ta’ 
produzzjoni soċjalment sostenibbli kif 
jissemma fil-punti 22, 22a u 22b tal-
Artikolu 2.

Or. en

Emenda 58
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 54 (1) subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-akkwisti kollha li s-suġġett tagħhom 
huwa maħsub għall-użu minn persuni, 
kemm jekk għall-pubbliku ġenerali kif 
ukoll jekk għall-persunal tal-entità 
kontraenti, dawk l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi għandhom jitfasslu b’tali mod li 
jieħdu f’kunsiderazzjoni l-kriterji ta’ 
aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabilitajiet 

Għall-akkwisti kollha li s-suġġett tagħhom 
huwa maħsub għall-użu minn persuni, 
kemm jekk għall-pubbliku ġenerali kif 
ukoll jekk għall-persunal tal-entità 
kontraenti, dawk l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi, li għandhom ikunu ddikjarati fis-
sejħa għall-kompetizzjoni u d-dokumenti 
tal-offerta, għandhom jitfasslu b’tali mod 
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jew disinn għall-utenti kollha, għajr 
f’każijiet ġustifikati sew.

li jieħdu f’kunsiderazzjoni l-kriterji ta’ 
aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabilitajiet 
jew disinn għall-utenti kollha, għajr 
f’każijiet ġustifikati sew.

Or. en

Emenda 59
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 54 (1) subparagrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jistgħu 
jinkludu wkoll, skont il-ħtieġa, rekwiżiti li 
jirrelataw ma’:

Or. en

Emenda 60
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 54 (1) subparagrafu 5 - punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) prestazzjoni, inkluż livelli ta’ 
prestazzjoni ambjentali u klimatika u 
prestazzjoni f’termini ta’ proċess ta’ 
produzzjoni soċjalment sostenibbli;

Or. en

Emenda 61
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 54 (1) subparagrafu 5 - punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) karatteristiċi taċ-ċiklu tal-ħajja;

Or. en
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Emenda 62
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 54 (1) subparagrafu 5 - punt c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) proċess ta’ produzzjoni soċjalment 
sostenibbli;

Or. en

Emenda 63
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 54 (1) subparagrafu 5 - punt d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-
esperjenza tal-persunal magħżul biex 
iwettaq il-kuntratt inkwistjoni;

Or. en

Emenda 64
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 54 (1) subparagrafu 5 - punt e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) sikurezza jew daqsijiet, inkluż il-
proċeduri li jikkonċernaw l-assigurazzjoni 
tal-kwalità, it-terminoloġija, is-simboli, l-
ittestjar u l-medodi tat-testijiet, l-
imballaġġ, l-immarkar u t-tikkettar, l-
istruzzjonijiet għall-utent;

Or. en
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Emenda 65
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 54 (1) subparagrafu 5 - punt f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ir-regoli li jirrelataw għad-disinn u l-
kalkolazzjoni tal-ispejjeż, it-test, l-
ispezzjoni u l-kundizzjonijiet  tal-
aċċettazzjoni għax-xogħolijiet u l-metodi 
jew it-tekniki għall-kostruzzjoni u l-
kundizzjonijiet tekniċi l-oħrajn kollha li l-
entità kontraenti tkun qiegħda 
f’pożizzjoni li tippreskrivi, taħt 
regolamenti ġenerali jew speċifiċi, skont 
ix-xogħolijiet lesti u l-materjali jew il-
partijiet li jinvolvu.

Or. en

Emenda 66
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 54 (3) - il-punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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 l-entitajiet kontraenti jitħallew 
jagħtu l-kuntratt;

f’termini tar-rekwiżiti ta’ twettiq jew 
funzjonali, inklużi l-karatteristiċi 
ambjentali soċjali, dejjem jekk il-parametri 
jkunu preċiżi biżżejjed sabiex jippermettu 
lill-offerenti jiddeterminaw is-suġġett tal-
kuntratt u l-entitajiet kontraenti jitħallew 
jagħtu l-kuntratt; Skont il-paragrafu 1, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi jistgħu jkunu 
ppreparati f’termini ta' rekwiżiti ta’ 
twettiq jew funzjonali li jirrelataw maċ-
ċiklu tal-ħajja jew mal-karatteristiċi tal-
proċess ta’ produzzjoni soċjalment 
sostenibbli tax-xogħolijiet, provvisti jew 
servizzi mitluba, u mhux biss għar-
rekwiżiti ta’ twettiq jew funzjonali tax-
xogħolijiet, provvisti jew servizzi li qed 
jintużaw;

Or. en
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Emenda 67
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 54 (3) - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

permezz ta’ referenza għall-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi 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 ta’ standardizzazzjoni Ewropej jew -
fejn dawk ma jeżistux - l-istandards
nazzjonali, l-approvazzjonijiet tekniċi 
nazzjonali jew l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
nazzjonali relatati mad-disinn, il-kalkolu 
u t-twettiq ta’ xogħlijiet u l-użu tal-
provvisti; kull referenza għandha tkun 
akkumpanjata mill-kliem “jew 
ekwivalenti”;

(b) permezz ta’ referenza għall-
ispeċifikazzjonijiet u standards, kif definit 
fil-punt 2 tal-Anness VIII, bi preferenza 
għall-istandards Ewropej u 
internazzjonali, u biss fl-assenza ta' dawn 
għal standards nazzjonali; kull referenza 
għandha tkun akkumpanjata mill-kliem 
‘jew ekwivalenti’;

Or. en

Emenda 68
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 54 (3) il-punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) f’termini ta’ rekwiżiti ta’ twettiq jew 
funzjonali msemmija fil-punt (a), 
b’referenza għall-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi msemmija fil-punt (b) bħala mezz 
ta’ suppożizzjoni ta’ konformità ma’ dawn 
ir-rekwiżiti ta’ twettiq jew funzjonali;

(c) f’termini ta’ rekwiżiti ta’ twettiq jew 
funzjonali msemmija fil-punt (a), 
b’referenza għall-ispeċifikazzjonijiet u l-
istandards tekniċi msemmija fil-punt (b) 
bħala mezz ta’ suppożizzjoni ta’ 
konformità ma’ dawn ir-rekwiżiti ta’ 
twettiq jew funzjonali;

Or. en
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Emenda 69
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 54 (3) - il-punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) permezz ta’ referenza għall-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi msemmija fil-
punt (b) għal ċerti karatteristiċi, u permezz 
ta’ referenza għar-rekwiżiti ta’ twettiq jew 
funzjonali msemmija fil-punt (a) għal 
karatteristiċi oħrajn.

(d) permezz ta’ referenza għall-
ispeċifikazzjonijiet u l-istandards  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

Emenda 70
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 54 (4)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm dan ma jkunx ġustifikat mis-
suġġett tal-kuntratt, l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi ma għandhomx jirreferu għall-
għamla jew is-sors speċifiċi, jew għal 
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. Din ir-referenza 
għandha tkun akkumpanjata mill-kliem 
“jew ekwivalenti”.

4. Meta dan ikun ġustifikat mis-suġġett tal-
kuntratt, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
jistgħu jirreferu għall-għamla jew is-sors 
speċifiċi, il-post tal-produzzjoni jew għal 
proċess partikolari, jew għal marki 
kummerċjali, privattivi, tipi jew oriġini jew 
produzzjoni speċifika. Din ir-referenza 
għandha tkun akkumpanjata mill-kliem 
“jew ekwivalenti”.

Or. en

Emenda 71
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 54 (5)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn entità kontraenti tuża l-għażla li 
tirreferi għall-ispeċifikazzjonijiet 
imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 3, ma 
għandhiex tiċħad offerta minħabba r-raġuni 
li x-xogħlijiet, il-provvisti u s-servizzi li 
għalihom ġiet sottomessa l-offerta ma 
jikkonformawx mal-ispeċifikazzjonijiet li 
hi rreferiet għalihom, ladarba l-offerent juri 
fl-offerta tiegħu bi kwalunkwe mezz 
xieraq, inkluż il-mezz ta’ prova msemmi fl-
Artikolu 56, li s-soluzzjonijiet li jipproponi 
jissodisfaw ir-rekwiżiti definiti mill-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi b’mod 
ekwivalenti.

5. Fejn entità kontraenti tuża l-għażla li 
tirreferi għall-ispeċifikazzjonijiet u l-
istandards imsemmija fil-punt (b) tal-
paragrafu 3, ma għandhiex tiċħad offerta 
minħabba r-raġuni li x-xogħolijiet, il-
provvisti jew is-servizzi li għalihom ġiet 
sottomessa l-offerta ma jikkonformawx 
mal-ispeċifikazzjonijiet u l-istandards li hi 
rreferiet għalihom, ladarba l-offerent juri 
fl-offerta tiegħu bi kwalunkwe mezz 
xieraq, inkluż il-mezz ta’ prova msemmi fl-
Artikolu 56, li s-soluzzjonijiet li jipproponi 
jissodisfaw ir-rekwiżiti definiti mill-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi b’mod 
ekwivalenti.

Or. en

Emenda 72
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 54 (6) subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fejn entità kontraenti tuża l-għażla 
stabbilita fil-punt (a) tal-paragrafu 3 li 
tifformula speċifikazzjonijiet tekniċi 
f’termini ta’ rekwiżiti ta’ twettiq jew 
funzjonali, ma għandhiex tiċħad offerta 
għal xogħolijiet, provvisti jew servizzi li 
jikkonformaw ma’ standard nazzjonali, 
fejn il-kriterji għal dak l-istandard 
jindirizzaw ir-rekwiżiti ta’ twettiq jew 
funzjonali li hi tkun stabbilixxiet.

Or. en
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Emenda 73
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 55 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tikketti Tikketti u ċertifikati ta’ standard verifikat 
ta’ parti terza

Or. en

Emenda 74
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 55 (1) subparagrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-entitajiet kontraenti jistabbilixxu 
karatteristiċi ambjentali, soċjali jew 
karatteristiċi oħrajn ta’ xogħlijiet, servizz 
jew provvista f’termini ta’ rekwiżiti ta’ 
twettiq jew funzjonali kif imsemmi fil-punt 
(a) tal-Artikolu 54 paragrafu 3, dawk 
jistgħu jkunu jeħtieġu li dawn ix-xogħlijiet, 
provvisti jew servizzi jingħataw tikketta 
speċifika, dejjem jekk jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Fejn l-entitajiet kontraenti jistabbilixxu 
karatteristiċi ambjentali, soċjali jew 
karatteristiċi oħrajn ta’ xogħolijiet, servizz 
jew provvista f’termini ta’ rekwiżiti ta’ 
twettiq jew funzjonali kif imsemmi fil-punt 
(a) tal-Artikolu 54 (3), dawk jistgħu jkunu 
jeħtieġu li dawn ix-xogħolijiet, provvisti 
jew servizzi jingħataw tikketta speċifika 
u/jew ċertifikat ta’ standard verifikat ta’ 
parti terza, dejjem jekk jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) ir-rekwiżiti għat-tikketta jikkonċernaw 
biss karatteristiċi li huma marbutin mas-
suġġett tal-kuntratt u huma xierqa sabiex 
jiddefinixxu l-karatteristiċi tax-xogħlijiet, 
provvisti jew servizzi li huma l-suġġett tal-
kuntratt;

(a) ir-rekwiżiti għat-tikketta u/jew iċ-
ċertifikat ta’ standard verifikat ta’ parti 
terza jikkonċernaw biss karatteristiċi li 
huma marbutin mas-suġġett tal-kuntratt u 
huma xierqa sabiex jiddefinixxu l-
karatteristiċi tax-xogħolijiet, provvisti jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt;

(b) ir-rekwiżiti għat-tikketta huma mfassla 
fuq il-bażi ta’ informazzjoni xjentifika jew 
ibbażati fuq kriterji oġġettivi verifikabbli u 
mhux diskriminatorji oħrajn;

(b) ir-rekwiżiti għat-tikketta u/jew iċ-
ċertifikat ta’ standard verifikat ta’ parti 
terza huma mfassla fuq il-bażi ta’ 
informazzjoni xjentifika jew ibbażati fuq 
kriterji oġġettivi verifikabbli u mhux 
diskriminatorji oħrajn;

(c) it-tikketti huma stabbiliti fi proċedura 
miftuħa u trasparenti li fiha jistgħu 

(c) it-tikketti u/jew iċ-ċertifikat ta’ 
standard verifikat ta’ parti terza huma 
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jipparteċipaw il-partijiet interessati kollha, 
inklużi l-korpi pubbliċi, il-konsumaturi, il-
manifatturi, id-distributuri u l-
organizzazzjonijiet ambjentali,

stabbiliti fi proċedura miftuħa u trasparenti 
li fiha jistgħu jipparteċipaw il-partijiet 
interessati kollha, inklużi l-korpi pubbliċi, 
il-konsumaturi, il-manifatturi, id-
distributuri u l-organizzazzjonijiet 
ambjentali;

(d) it-tikketti huma aċċessibbli għall-
partijiet interessati kollha;

(d) it-tikketti u/jew iċ-ċertifikati ta’ 
standard verifikat ta’ parti terza huma 
aċċessibbli għall-partijiet interessati kollha;

(e) il-kriterji tat-tikketta huma ffissati minn 
parti terza li hija indipendenti mill-operatur 
ekonomiku li qed japplika għat-tikketta.

(e) il-kriterji tat-tikketti u/jew iċ-ċertifikati 
ta’ standard verifikat ta’ parti terza huma 
ffissati minn parti terza li hija indipendenti 
mill-operatur ekonomiku li qed japplika 
għat-tikketta. Il-parti terza tista’ tkun korp 
jew organizzazzjoni speċifika nazzjonali 
jew governattiva.

Or. en

Emenda 75
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 55 (2)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn tikketta tissodisfa l-kundizzjonijiet 
pprovduti fil-punti (b), (c), (d) u (e) tal-
paragrafu 1 iżda anki tistabbilixxi
rekwiżiti mhux marbutin mas-suġġett tal-
kuntratt, l-entitajiet kontraenti jistgħu 
jużaw dawk l-ispeċifikazzjonijiet dettaljati 
ta’ dik it-tikketta, jew inkella, jekk dan 
ikun neċessarju, partijiet minnha li huma 
marbutin mas-suġġett tal-kuntratt u li jkunu 
xierqa sabiex jiddefinixxu l-karatteristiċi 
ta’ dan is-suġġett.

2. Fejn standard verifikat ta’ parti terza 
ma jaqax taħt id-definizzjoni stabbilita fil-
punt 5a tal-Anness VIII minħabba li l-
kriterji tagħha jistabbilixxu rekwiżiti 
mhux marbutin mas-suġġett tal-kuntratt, l-
entitajiet kontraenti jistgħu jużaw l-
ispeċifikazzjoni dettaljati ta’ dak l-
istandard, jew inkella, jekk dan ikun 
neċessarju, partijiet minnha li huma 
marbutin mas-suġġett tal-kuntratt u li jkunu 
xierqa sabiex jiddefinixxu l-karatteristiċi 
ta’ dan is-suġġett.

Or. en

Emenda 76
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 55 (2) subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entità kontraenti tista’ tiddikjara fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi tagħha li 
xogħolijiet, provvisti jew servizzi li 
jikkonformaw ma’ tali standard  
għandhom jitqiesu li jissodisfaw l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi. L-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jaċċettaw ukoll l-
istandards kollha ekwivalenti li 
jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti 
mill-entità kontraenti. Għal xogħolijiet, 
provvisti jew servizzi li ma ġewx 
ivverifikati minn parti terza bħala 
konformi ma’ tali standard, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jaċċettaw ukoll fajl 
tekniku tal-manifattur jew mezzi adegwati 
oħra ta’ prova bħal ċertifikati u 
dikjarazzjonijiet.

Or. en

Emenda 77
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 59 (1) – l-inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kuntratti jistgħu jinqasmu f’lottijiet 
omoġeni jew eteroġeni. L-Artikolu 13(7) 
japplika.

1. Ħlief fejn l-għan tal-kuntratt ma 
jippermettix l-identifikazzjoni tas-servizzi 
distinti, l-entità kontraenti tgħaddi l-
kuntratt f’lottijiet separati. L-Artikolu 
13(7) japplika.

Or. fr

Emenda 78
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 59 (1) – l-inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-avviż dwar kuntratt, fl-istedina għall- Fl-avviż dwar kuntratt, fl-istedina għall-
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konferma tal-interess, jew, fejn il-mezzi 
għas-sejħa tal-kompetizzjoni hija avviż 
dwar l-eżistenza ta’ sistema ta’ 
kwalifikazzjoni, fl-istedina għall-offerti 
jew għan-negozjar, l-entitajiet kontraenti 
għandhom jindikaw jekk l-offerti humiex 
limitati biss għal lott waħda jew aktar.

konferma tal-interess, jew, fejn il-mezzi 
għas-sejħa tal-kompetizzjoni hija avviż 
dwar l-eżistenza ta’ sistema ta’ 
kwalifikazzjoni, fl-istedina għall-offerti 
jew għan-negozjar, l-entitajiet kontraenti 
għandhom jindikaw jekk l-offerti humiex 
limitati biss għal lott waħda jew aktar. 
Huma jagħżlu liberament in-numru ta’ 
lottijiet, filwaqt li jikkunsidraw b’mod 
partikolari l-karatteristiċi tekniċi tas-
servizzi mitluba, l-istruttura tas-settur 
ekonomiku inkwistjoni u, jekk ikun il-każ, 
ir-regoli applikabbli għal ċerti 
professjonijiet.

Or. fr

Emenda 79
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 59 (2)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Anki fejn tkun ġiet indikata l-possibilità 
li ssir offerta għal-lottijiet kollha, l-
entitajiet kontraenti jistgħu jillimitaw in-
numru ta’ lottijiet li jistgħu jingħataw lil 
offerent, dejjem jekk l-għadd massimu 
huwa ddikkjarat fl-avviż dwar kuntratt jew 
fl-istedina għall-konferma tal-interess.  
Fid-dokumenti tal-akkwist, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jiddeterminaw u 
jindikaw l-għan u l-kriterji mhux 
diskriminatorji jew ir-regoli għall-għoti tal-
lottijiet differenti f’każ li l-applikazzjoni 
tal-kriterji tal-għoti magħżula tkun 
tirriżulta fl-għoti ta’ aktar lottijiet min-
numru massimu lil offerent wieħed.

2. Il-kandidati ma jistgħux jippreżentaw 
offerti li jvarjaw skont in-numru ta' 
lottijiet li jistgħu jinkisbu. L-entitajiet 
kontraenti għandhom jillimitaw in-numru 
ta’ lottijiet li jistgħu jingħataw lil offerent, 
dejjem jekk in-numru massimu huwa 
ddikkjarat fl-avviż dwar kuntratt jew fl-
istedina għall-konferma tal-interess. Fid-
dokumenti tal-akkwist, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jiddeterminaw u 
jindikaw l-għan u l-kriterji mhux 
diskriminatorji jew ir-regoli għall-għoti tal-
lottijiet differenti.

Or. fr

Emenda 80
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 59 (2) subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fid-dokumenti tal-akkwist relatati mal-
informazzjoni dwar il-lottijiet, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jitolbu lill-offerent 
biex fl-offerta tiegħu jindika kull sehem 
mill-kuntratt li huwa jista’ jkollu l-
intenzjoni li jagħti bħala sottokuntratt lil 
partijiet terzi u kull sottokuntrattur 
propost, għal kull lott tal-offerta, fil-limitu 
ta’ tliet livelli sussegwenti ta’ 
sottokuntratti, skont l-Artikolu 81. 

Or. en

Emenda 81
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 70 (5)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-entitajiet kontraenti jistgħu jiddeċiedu
li ma jagħtux kuntratt lill-offerent li 
jissottometti l-aħjar offerta fejn dawn ikunu 
stabbilixxew li l-offerta ma tikkonformax, 
għall-inqas b’mod ekwivalenti mal-obbligi 
stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-
qasam tal-liġi soċjali u tax-xogħol jew tal-
liġi ambjentali jew mad-dispożizzjonijiet 
tal-liġi internazzjonali soċjali u ambjentali 
elenkati fl-Anness XIV.

2. L-entitajiet kontraenti m’għandhomx 
jagħtu kuntratt lill-offerent li jissottometti 
l-aħjar offerta fejn dawn ikunu 
stabbilixxew li l-offerta ma tikkonformax 
mal-obbligi fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-
xogħol jew tal-liġi ambjentali stabbiliti 
mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew nazzjonali 
jew ftehimiet kollettivi li japplikaw fil-post 
fejn jitwettaq ix-xogħol, is-servizz jew il-
provvista, jew fid-dispożizzjonijiet tal-liġi 
internazzjonali soċjali u ambjentali elenkati 
fl-Anness XI jew mal-obbligi fil-qasam 
tal-liġi tal-proprjetà intelletwali.

Or. en

Emenda 82
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 70 (5a) (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn ma japplikawx tali liġijiet, ksur 
ta’ liġijiet oħra li japplikaw għall-offerent 
u li jiżguraw livell ekwivalenti ta’ 
protezzjoni għandhom jipprovdu wkoll 
bażi għal esklużjoni.

Or. en

Emenda 83
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 70 (7)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati 
f'konformità mal-Artikolu 98 biex 
temenda l-lista fl-Anness XIV, fejn 
meħtieġ minħabba l-konklużjoni tal-
ftehimiet internazzjonali ġodda jew l-
emendar ta’ ftehimiet internazzjonali 
eżistenti.

imħassar

Or. en

Emenda 84
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 75 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Standards ta’ garanzija tal-kwalità u 
standards ta’ ġestjoni ambjentali

Standards ta’ garanzija tal-kwalità u 
standards soċjali u ta’ ġestjoni ambjentali

Or. en

Emenda 85
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 75 (2a) (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-entitajiet kontraenti jistgħu jitolbu l-
produzzjoni ta’ ċertifikati ppreparati minn 
korpi indipendenti li jivverifikaw li l-attur 
ekonomiku jikkonforma mar-regoli u l-
istandards fil-qasam tal-liġi tas-saħħa u s-
sikurezza, soċjali u tal-impjiegi definita 
mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u nazzjonali u 
mill-ftehimiet kollettivi li japplikaw fil-
post fejn ser jitwettaq ix-xogħol, is-servizz 
jew il-provvista.

Or. en

Emenda 86
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 75 (3)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta ssirilhom talba, l-Istati Membri 
għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ 
Stati Membri oħrajn, skont l-Artikolu 97, 
kwalunkwe informazzjoni relatata mad-
dokumenti mressqa bħala prova ta’ 
konformità mal-istandards tal-kwalità u
ambjentali msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ 
dan l-Artikolu.

3. Meta ssirilhom talba, l-Istati Membri 
għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ 
Stati Membri oħrajn, skont l-Artikolu 97, 
kwalunkwe informazzjoni relatata mad-
dokumenti mressqa bħala prova ta’ 
konformità mal-istandards tal-kwalità, 
ambjentali u soċjali msemmija fil-paragrafi 
1 u 2 ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 87
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 76 (1) subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, regolamenti 
jew dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali dwar ir-rimunerazzjoni ta’ ċerti 
servizzi, il-kriterji li l-entitajiet kontraenti 
għandhom jibbażaw fuqhom l-għoti ta’ 

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, regolamenti 
jew dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali dwar ir-rimunerazzjoni ta’ ċerti 
servizzi, il-kriterji li l-entitajiet kontraenti 
għandhom jibbażaw fuqhom l-għoti ta’ 
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kuntratti għandhom ikunu waħda milli 
ġejjin:

kuntratti għandhom ikunu l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġjuża.

(a) l-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża;
(b) l-aktar spiża baxxa.

Or. en

Emenda 88
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 76 (1) subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż jistgħu jiġu valutati, skont l-
għażla tal-entità kontraenti, fuq il-bażi 
tal-prezz biss jew billi jintuża approċċ tal-
kosteffiċenza, bħall-approċċ tal-ispejjeż 
tul iċ-ċiklu tal-ħajja, skont il-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 77.

imħassar

Or. en

Emenda 89
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 76 (2) - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mill-punt ta’ vista tal-entità kontraenti, 
l-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża 
msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 
għandha tiġi identifikata fuq il-bażi tal-
kriterji marbutin mas-suġġett tal-kuntratt 
inkwistjoni.  Minbarra l-prezz jew l-
ispejjeż imsemmija fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, dawk il-kriterji għandhom 
jinkludu kriterji oħrajn marbutin mas-
suġġett tal-kuntratt inkwistjoni, bħal:

2. Mill-punt ta’ vista tal-entità kontraenti, 
l-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża 
msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi 
identifikata fuq il-bażi tal-kriterji marbutin 
mas-suġġett tal-kuntratt pubbliku 
inkwistjoni.  Minbarra l-prezz jew l-
ispejjeż dawk il-kriterji għandhom jinkludu 
kriterji oħrajn marbutin mas-suġġett tal-
kuntratt inkwistjoni, bħal:

Or. en
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Emenda 90
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 76 (2) - punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) proċess taċ-ċiklu tal-ħajja u 
karatteristiċi taċ-ċiklu tal-ħajja;

Or. en

Emenda 91
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 76 (2) - punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) proċess ta’ produzzjoni soċjalment 
sostenibbli;

Or. en

Emenda 92
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 76 (2) - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) għal kuntratti ta’ servizzi u kuntratti li 
jinvolvu d-disinjar ta’ xogħolijiet, 
għandhom ikunu kkunsidrati l-
organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-esperjenza 
tal-persunal assenjat għat-twettiq tal-
kuntratt inkwistjoni, bil-konsegwenza li, 
wara l-għoti tal-kuntratt, dan il-persunal 
jista’ jiġi sostitwit biss bil-kunsens tal-
entità kontraenti, li trid tivverifika li s-
sostituti jiżguraw organizzazzjoni u kwalità 
ekwivalenti;

Or. en
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Emenda 93
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 76 (3)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-
għoti ta’ ċerti tiġi ta’ kuntratti għandha 
tkun ibbażata fuq l-iżjed offerta 
ekonomikament vantaġġata msemmija fil-
punt (a) tal-paragrafu 1 u fil-paragrafu 2.

imħassar

Or. en

Emenda 94
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 76 (3a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kriterji tal-għoti għandhom jiżguraw il-
possibilità ta’ kompetizzjoni effettiva u 
ġusta u għandhom ikollhom magħhom ir-
rekwiżiti li jippermettu li l-informazzjoni 
pprovduta mill-offerenti tkun verifikata 
b’mod effettiv mill-awtorità kontraenti 
sabiex ikun determinat jekk l-offerenti 
jissodisfawx il-kriterji tal-għoti. 

Or. en

Emenda 95
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 76 (4)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kriterji tal-għoti ma għandhomx 
jagħtu lill-entità kontraenti libertà mingħajr 
restrizzjonijiet għall-għażla. Għandhom 
jiżguraw il-possibilità ta’ kompetizzjoni 
effettiva u għandhom ikunu akkumpanjati 
minn rekwiżiti li jippermettu li tiġi 
verifikata b’mod effettiv dik l-

4. Il-kriterji tal-għoti ma għandhomx 
jagħtu lill-entità kontraenti libertà mingħajr 
restrizzjonijiet għall-għażla. Il-kriterji tal-
għotja użati għall-identifikazzjoni tal-
offerta li jirrappreżenta l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġjuża għandhom:
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informazzjoni pprovduta mill-offerenti. 
Fuq il-bażi tal-informazzjoni u l-provi 
pprovduti mill-offerenti, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jivverifikaw b’mod 
effettiv jekk l-offerti jissodisfawx il-kriterji 
tal-għoti. 

(a) ikunu marbuta mas-suġġett;
(b) ikunu akkumpanjati minn rekwiżiti li 
jippermettu li tiġi verifikata b’mod effettiv 
dik l-informazzjoni pprovduta mill-
offerenti;
(c) jiżguraw il-possibilità ta’ 
kompetizzjoni effettiva.
Fuq il-bażi tal-informazzjoni u l-provi 
pprovduti mill-offerenti, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jivverifikaw b’mod 
effettiv jekk l-offerti jissodisfawx il-kriterji 
tal-għoti. 

Or. en

Emenda 96
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 76 (5) subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ imsemmi fil-punt (a) tal-
paragrafu 1, l-entità kontraenti għandha 
tispeċifika il-piż relattiv li hi tagħti lil kull 
wieħed mill-kriterji magħżula sabiex 
tiddetermina l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġjuża.

L-entità kontraenti għandha tispeċifika l-
piż relattiv li hi tagħti lil kull wieħed mill-
kriterji magħżula sabiex tiddetermina l-
aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża.

Or. en

Emenda 97
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 77 - titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja Il-kunsiderazzjonijiet tul iċ-ċiklu tal-ħajja

Or. en

Emenda 98
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 78 (1) - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-offerent ma jistax jipprovdi ċ-
ċertifikati u d-dokumenti meħtieġa skont l-
Artikolu 74 (3);

(a) l-offerent ma jistax jipprovdi ċ-
ċertifikati u d-dokumenti meħtieġa skont l-
Artikolu 74 (3) u l-Artikolu 73(1);

Or. en

Emenda 99
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 78 (1) - punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-offerent ma jistax jipprovdi 
informazzjoni aġġornata rigward il-
pagament ta’ kontribuzzjonijiet tas-
sigurtà soċjali u taxxi meħtieġa qabel l-
għoti tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 100
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 79 (1) - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 101
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 79 (1) - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 102
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 79 (1) - punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 103
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 79 (2)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 104
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 79 (3) - parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 105
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 79 (3) - punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 106
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 79 (3) – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) konformità mar-regoli u l-istandards 
fil-qasam tal-liġi tas-saħħa u s-sikurezza, 
soċjali u tal-impjieg stipulata fil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u nazzjonali u 
minn ftehimiet kollettivi li japplikaw fil-
post fejn ser isir ix-xogħol, is-servizz jew 
il-provvista.

Or. en
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Emenda 107
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 79 (3) – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) konformità mar-rekwiżiti ta’ 
sottokuntrattar stabbiliti fl-Artikolu 81.

Or. en

Emenda 108
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 79 (4) subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-entitajiet kontraenti għandhom jiċħdu l-
offerta, fejn ikunu stabbilixxew li l-offerta 
hija baxxa wisq għax ma tikkonformax 
mal-obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni u nazzjonali u minn ftehimiet 
kollettivi li japplikaw fejn jitwettaq ix-
xogħol, is-servizz jew il-provvista, fil-
qasam tal-liġi soċjali u tax-xogħol jew tal-
liġi ambjentali jew tad-dispożizzjonijiet 
internazzjonali tal-liġi soċjali u ambjentali 
elenkati fl-Anness XIV.

Or. en

Emenda 109
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 81 (1)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 110
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 81 (1a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jillimitaw 
il-possibilità għal offerent li jagħti bħala 
sottokuntratt kwalunkwe parti mix-
xogħolijiet jew servizzi li jridu jitwettqu 
jew oġġetti għall-kunsinna għal mhux 
aktar minn tliet livelli suċċessivi ta’ 
sottokuntrattar.

Or. en

Emenda 111
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 81 (2)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 112
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 81 (3)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu 
mingħajr ħsara għall-kwistjoni tar-
responsabilità tal-kuntrattur ewlieni. L-
Istati Membri għandhom jipprovdu għal 
sistema ta’ responsabilità konġunta u 
maqsuma matul il-katina tas-
sottokuntrattar. Huma għandhom 
jiżguraw li l-kuntrattur ewlieni u kull 
sottokuntrattur intermedjarju li jkun kiser 
id-drittijiet fundamentali, ir-rekwiżiti tas-
saħħa u s-sikurezza 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' jkun responsabbli li jagħmel il-
ħlasijiet dovuti fir-rigward ta’ dan il-ksur, 
bħal remunerazzjoni, taxxi jew 
kontribuzzjonijiet soċjali dovuti, flimkien 
ma’ jew minflok is-sottokuntrattur li jkun 
qed jimpjega jew il-kuntrattur li min 
iħaddmu huwa sottokuntrattur dirett. 
L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
regoli ta’ responsabilità aktar stretti taħt 
il-liġi nazzjonali.
L-entità kontraenti, fil-kuntratt tagħha 
mal-kuntrattur ewlieni, u l-kuntrattur 
ewlieni u kull sottokuntrattur 
intermedjarju fil-kuntratti tagħhom mas-
sottokuntratturi tagħhom, għandhom 
jistipulaw li fil-każ li jkollhom raġunijiet 
biex jisusspettaw li s-sottokuntrattur 
immedjat tagħhom qed jikser ir-regoli li 
hemm referenza għalihom fit-tieni 
subparagrafu, is-sottokuntrattur immedjat 
għandu jieħu azzjoni immedjata biex 
jirmedja din is-sitwazzjoni, u li, jekk dan 
ma jsirx, il-kuntratt ikkonċernat għandu 
jkun imwaqqaf. 
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Emenda 113
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 82 (4)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 114
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 83a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 83a
Monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-kuntratt

1. L-entitajiet kontraenti jistgħu, jew 
jistgħu jkunu mitluba mill-Istati Membri, 
jissorveljaw il-pretazzjoni tal-kuntrattur li 
jkun ingħata l-kuntrattu, fi stadji xierqa 
matul it-terminu tal-kuntratt, iwettqu 
valutazzjoni tal-prestazzjoni permezz ta’ 
metodu li huwa bbażat fuq kriterji 
objettivi u li jistgħu jitkejlu u li jiġu 
applikati b’mod sistematiku, konsistenti u 
trasparenti.   Kull valutazzjoni tal-
prestazzjoni għandha tiġi kkomunikata 
lill-kuntrattur inkwistjoni, li għandu 
jingħata l-opportunità li joġġezzjona 
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għas-sejbiet fi żmien konsiderevoli u li 
jikseb protezzjoni legali.
2. Fejn issir valutazzjoni skont il-
paragrafu 1 u attur ekonomiku jew 
sottokuntrattur magħżul għal dak il-
kuntratt mill-attur ekonomiku jkun instab 
li wera nuqqasijiet sinifikanti jew 
persistenti fil-prestazzjoni ta’ xi rekwiżit 
sostanzjali taħt il-kuntratt u l-attur 
ekonomiku ma jkunx oġġezzjona għas-
sejbiet jew l-oġġezzjonijiet tal-attur 
ekonomiku ma jkunux ġew validati 
b’rikors għal protezzjoni legali, l-entità 
kontraenti għandha tikkomunika dan il-
fatt u d-dettall meħtieġ ta’ din il-
valutazzjoni lill-awtoritajiet ta’ 
superviżjoni u amministrattivi kif hemm 
referenza fl-Artikoli 93 u 97.
3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-entitajiet kontraenti jistgħu faċilment 
jiksbu informazzjoni u assistenza fir-
rigward tal-applikazzjoni ta’ dan l-
Artikolu permezz tal-assistenza mogħtija 
mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni u 
amministrattivi kif imsemmi fl-Artikoli 93, 
96 u 97. 

Or. en

Emenda 115
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 85 (1)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Emenda 116
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 86 (2)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

2a. L-entitajiet kontraenti għandhom 
jiżguraw li, għall-għażla tal-fornitur tas-
servizzi, jitqiesu sew l-istandards u l-
kunsiderazzjonijiet soċjali skont il-punt 
22b tal-Artikolu 2 u l-Artikoli 54, 70, 72, 
74 u 81.
2b. Matul l-għażla tal-fornitur tas-servizz, 
l-entitajiet kontraenti għandhom 
jikkunsidraw l-użu ta' kuntratti riżervati 
kif stabbilit fl-Artikolu 31.

Or. en

Emenda 117
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 87 (2) - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mir-referenza għat-territorju jew parti 
mit-territorju ta’ Stat Membru;

imħassar

Or. en
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Emenda 118
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 93 (1) subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

F’dawk l-Istati Membri fejn diġà jeżisti 
korp tas-sorveljanza, l-Istati Membri 
għandhom jagħtu lilu t-twettiq tar-
responsabilitajiet deskritti f’dan l-
Artikolu. 

Or. en

Emenda 119
Proposta għal direttiva
Artikolu 93 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) li jagħti deroga mill-applikazzjoni ta’ 
din id-Direttiva lil entità kontraenti li 
tagħmel din it-talba b’konformità mal-
Artikolu 11a; 

Or. fr

Emenda 120
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 93 (3) subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jistabbilixxi u japplika sistemi ta’ 
indikaturi ta’ twissija komprensivi u 
azzjonabbli li jipprevjenu, jidentifikaw u 

(d) li jistabbilixxi u japplika sistemi ta’ 
indikaturi ta’ twissija u monitoraġġ 
komprensivi u azzjonabbli li jipprevjenu, 



PR\902023MT.doc 67/79 PE483.470v02-00

MT

jirrapportaw b’mod adegwat każijiet ta’ 
frodi, korruzzjoni, kunflitt ta’ interess u
irregolaritajiet serji oħra fl-akkwist;

jidentifikaw u jirrapportaw b’mod adegwat 
każijiet ta’ frodi, korruzzjoni, kunflitt ta’ 
interess, irregolaritajiet serji oħra fl-
akkwist kif ukoll ksur speċifiku ta’ 
dispożizzjonijiet li jinstabu fl-Artikoli 70, 
74 u 81;

Or. en

Emenda 121
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 96 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Assistenza lill-entitajiet kontraenti u n-
negozji

Assistenza lill-entitajiet kontraenti

Or. en

Emenda 122
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 96 (1)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni strutturi ta’ appoġġ 
tekniku sabiex jipprovdu parir legali u 
ekonomiku, gwida u assistenza lill-
entitajiet kontraenti fit-tħejjija u t-twettiq 
tal-proċeduri ta’ akkwist. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw ukoll li kull entità 
kontraenti tista’ tikseb assistenza 
kompetenti u konsulenza dwar 
kwistjonijiet individwali, b’mod 
partikolari rigward id-dispożizzjonijiet li 
jinstabu fl-Artikoli 70, 74 u 81.

Or. en
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Emenda 123
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 96 (2)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Bil-għan li jitjieb l-aċċess għal akkwisti 
pubbliċi għall-atturi ekonomiċi, b’mod 
partikolari għall-SMEs, u sabiex jiġi 
faċilitat il-fehim korrett tad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li tista’ 
tinkiseb l-assistenza xierqa, anki b’mezzi 
elettroniċi jew billi jintużaw netwerks 
eżistenti ddedikati għall-assistenza tan-
negozji.

imħassar

Or. en

Emenda 124
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 96 (3) subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Assistenza amministrattiva speċifika 
għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
atturi ekonomiċi li għandhom il-ħsieb li 
jieħdu sehem fi proċedura ta’ akkwist fi 
Stat Membru ieħor. Bħala minimu, 
assistenza bħal din għandha tkopri 
rekwiżiti amministrattivi fl-Istat Membru 
kkonċernat, kif ukoll obbligi possibbli 
relatati mal-akkwisti elettroniċi.

imħassar

Or. en

Emenda 125
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 96 (3) subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l- imħassar
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atturi ekonomiċi interessati jkollhom 
aċċess faċli għal informazzjoni xierqa 
dwar l-obbligi relatati mat-taxxi, il-
protezzjoni ambjentali u l-obbligi legali 
soċjali u tax-xogħol, li huma fis-seħħ fl-
Istat Membru, fir-reġjun jew lokalità fejn 
ix-xogħlijiet għandhom jitwettqu jew fejn 
is-servizzi għandhom jiġu pprovduti u li se 
jkunu applikabbli għax-xogħlijiet 
imwettqa fuq il-post jew għas-servizzi 
pprovduti matul it-twettiq tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 126
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 96 (4)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-Istati 
Membri jistgħu jagħżlu korp wieħed jew 
diversi korpi jew strutturi amministrattivi.  
L-Istati Membri għandhom jiżguraw 
koordinazzjoni xierqa bejn dawk il-korpi u 
l-istrutturi.

Or. en

Emenda 127
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 96a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 96a
Informazzjoni għall-atturi ekonomiċi

Sabiex jiffaċilitaw il-fehma korretta tad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li tista’ 
tinkiseb l-informazzjoni adegwata, inkluż 
permezz ta’ mezzi elettroniċi jew bl-użu ta' 
netwerks eżistenti dedikati għall-
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assistenza lin-negozju. 
Assistenza amministrattiva speċifika 
għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ 
atturi ekonomiċi li għandhom il-ħsieb li 
jieħdu sehem fi proċedura ta’ akkwist fi 
Stat Membru ieħor. Bħala minimu, 
assistenza bħal din għandha tkopri 
rekwiżiti amministrattivi fl-Istat Membru 
kkonċernat, kif ukoll obbligi possibbli 
relatati mal-akkwisti elettroniċi.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
atturi ekonomiċi interessati jkollhom 
aċċess faċli għal informazzjoni xierqa 
dwar l-obbligi relatati mat-taxxi, il-
protezzjoni ambjentali, u l-obbligi legali 
soċjali u tax-xogħol, li huma fis-seħħ fl-
Istat Membru, fir-reġjun jew lokalità fejn 
ix-xogħolijiet għandhom jitwettqu jew 
fejn is-servizzi għandhom jiġu pprovduti u 
li se jkunu applikabbli għax-xogħolijiet 
imwettqa fuq il-post jew għas-servizzi 
pprovduti matul it-twettiq tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 128
Proposta għal Direttiva
L-Artikolu 98 (2)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 4, 35, 33, 38, 25, 65, 77, 85 u 95 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu mhux determinat ta’ żmien mill- *.

_____________
*ĠU: jekk jogħoġbok daħħal id-data tad-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.

Or. en
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Emenda 129
Proposta għal Direttiva
Anness VIII – punt 1 – punti e u b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) “speċifikazzjoni teknika” tfisser 
waħda minn dawn li ġejjin:

imħassar

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

Or. en

Emenda 130
Proposta għal Direttiva
Anness VIII – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “Standard” tfisser speċifikazzjoni 
teknika approvata minn korp ta’ 
standardizzazzjoni rikonoxxut għal 
applikazzjoni repetuta jew kontinwa, li l-
konformità magħha mhijiex obbligatorja u 
li taqa’ f’waħda mill-kategoriji li ġejjin: 

(2) “standard” tfisser  

(a) speċifikazzjoni approvata minn korp ta’ 
standardizzazzjoni rikonoxxut għal 
applikazzjoni repetuta jew kontinwa, li l-
konformità magħha mhijiex obbligatorja u 
li taqa’ f’waħda mill-kategoriji li ġejjin:

(a) “standard internazzjonali”: standard 
adottat minn organizzazzjoni ta’ standards 
internazzjonali u mqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku ġenerali;

(i) “standard internazzjonali”: standard 
adottat minn organizzazzjoni ta’ standards 
internazzjonali u mqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku ġenerali;

(b) “standard Ewropew”: standard adottat 
minn organizzazzjoni ta’ standards 
Ewropej u mqiegħed għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku ġenerali;

(ii) “standard Ewropew”: standard adottat 
minn organizzazzjoni ta’ standards 
Ewropej u mqiegħed għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku ġenerali;

(c) “standard nazzjonali”: standard adottat 
minn organizzazzjoni ta’ standards 
nazzjonali u mqiegħed għad-dispożizzjoni 

(iii) “standard nazzjonali”: standard adottat 
minn organizzazzjoni ta’ standards 
nazzjonali u mqiegħed għad-dispożizzjoni 
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tal-pubbliku ġenerali; tal-pubbliku ġenerali;

(b) approvazzjonijiet tekniċi Ewropej;
(c) speċifikazzjoni teknika komuni;
(d) referenza teknika; jew
(e) standard u ċertifikazzjoni verifikati ta’ 
parti terza.

Or. en

Emenda 131
Proposta għal Direttiva
Anness VIII – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“approvazzjoni teknika Ewropea” tfisser 
valutazzjoni teknika favorevoli ta’ kemm 
prodott huwa xieraq sabiex jintuża, fuq il-
bażi ta’ kemm jilħaq ir-rekwiżiti essenzjali 
għal xogħlijiet ta’ bini, permezz ta’ 
karatteristiċi inerenti tal-prodott u l-
kundizzjonijiet definiti ta’ applikazzjoni u 
użu.  Approvazzjonijiet tekniċi Ewropej 
jinħarġu minn korp ta’ approvazzjoni 
magħżul għal dan il-għan mill-Istat 
Membru;

imħassar

Or. en

Emenda 132
Proposta għal Direttiva
Anness VIII – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

“Speċifikazzjonijiet tekniċi komuni” 
tfisser speċifikazzjoni teknika stabbilita 
skont proċedura rikonoxxuta mill-Istati 
Membri jew skont l-Artikoli 9 u 10 tal-
Parlament u r-Regolament tal-Kunsill 
[XXX] dwar l-istandardizzazzjoni
Ewropea [u li jemenda d-Direttivi tal-

imħassar
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Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-
Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 
97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 
2007/23/KE, 2009/105/KE u 2009/23/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill] li 
ġie ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea;

Or. en

Emenda 133
Proposta għal Direttiva
Anness VIII – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) “Referenza teknika” tfisser 
kwalunkwe proġett imwettqa mill-korpi 
Ewropej ta’ standardizzazzjoni, għajr 
standards uffiċjali, skont il-proċeduri 
adattati għal żviluppi fil-ħtiġijiet tas-suq.

imħassar

Or. en

Emenda 134
Proposta għal Direttiva
Anness VIII (1) – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) “Standard verifikat ta’ parti terza” 
ifisser speċifikazzjoni stabbilita 
f’relazzjoni ma’ karatteristiċi ambjentali, 
soċjali jew oħrajn ta’ xogħolijiet, servizz 
jew provvista (inkluż karatteristiċi taċ-
ċiklu tal-ħajja u proċess tal-produzzjoni 
sostenibbli) li hija aċċessibbli għall-
partijiet kollha interessati u tinħtieġ li l-
konformità tkun verifikata minn parti 
terza li hija indipendenti mill-offerti u 
fejn il-kriterji għall-ispeċifikazzjoni: 
(i) jikkonċernaw biss karatteristiċi li 
huma marbuta mas-suġġett tal-kuntratt;



PR\902023MT.doc 75/79 PE483.470v02-00

MT

(ii) huma mfassla fuq il-bażi ta’ 
informazzjoni xjentifika jew ibbażati fuq 
kriterji oġġettivi verifikabbli u mhux 
diskriminatorji oħrajn;
(iii) huma stabbiliti fi proċedura miftuħa 
u trasparenti li fiha jistgħu jipparteċipaw 
il-partijiet interessati kollha, inklużi l-
korpi pubbliċi, il-konsumaturi, il-
manifatturi, id-distributuri u l-
organizzazzjonijiet ambjentali,
(iv) huma stabbiliti minn parti terza li hija 
indipendenti minn kull attur ekonomiku li 
jkun qed japplika għall-verifika ta' 
konformità.

Or. en

Emenda 135

Proposta għal Direttiva
Anness XI inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Konvenzjoni 94 dwar il-Klawżoli tax-
Xogħol fil-Kuntratti Pubbliċi;

Or. en

NOTA SPJEGATTIVA

Ir-rapporteur huwa tal-opinjoni li l-immodernizzar tad-direttivi li jikkonċernaw ir-regoli tal-
akkwist tal-kuntratti pubbliċi għandu jsib post ġust bejn min-naħa, is-simplifikazzjoni tar-
regoli u min-naħa l-oħra, proċeduri b’saħħithom u effettivi bbażati fuq kriterji tal-għoti 
marbuta mal-innovazzjoni u mal-kriterju ta’ sostenibilità, filwaqt li jiżgura  wkoll 
parteċipazzjoni aktar attiva tal-SMEs u billi jiġġeneralizza l-akkwist tal-kuntratti onlajn. 

Hemm il-possibilità li wieħed jipprova juża bis-sħiħ il-potenzjal tal-akkwist tal-kuntratti 
pubbliċi fis-suq uniku sabiex jiġu mħeġġa t-tkabbir sostenibbli, l-impjieg u l-inklużjoni 
soċjali. Minħabba li l-kuntratti pubbliċi jirrappreżentaw parti mhux negliġibbli tal-ekonomija 
(madwar 19% tal-PDG tal-Unjoni), tfassil mill-ġdid u implimentazzjoni b’suċċess tar-regoli 
tal-akkwist tal-kuntratti jistgħu jikkontribwixxu kif jixraq biex jerġgħu jinbdew l-investimenti 
fl-ekonomija reali u biex tingħeleb il-kriżi tal-ekonomija Ewropea.
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Ir-rapporteur japprezza l-proposti tal-Kummissjoni u jqis li dawn għandhom ideat ġodda u 
prinċipji ġodda interessanti. Madankollu, għad hemm lok fejn wieħed itejjibhom sabiex 
jintlaħaq l-aqwa riżultat possibbli.  Raġunament aktar dettaljat tal-proposti magħmula mir-
Rapporteur jinstab fid-dokument ta’ ħidma tat-23 ta’ Frar 2012 (PE483.690) ippreparat mir-
Rapporteur fi tmiem dan l-abbozz ta’ rapport.

 Akkwist ta' kuntratti pubbliċi effikaċi u soċjalment sostenibbli
B’mod partikolari dwar l-aspetti soċjali, ir-Rapporteur iqis li l-proposta tal-Kummissjoni hija 
dgħajfa wisq. Għaldaqstant, huwa jixtieq jintroduċi r-rispett tal-istandards soċjali fl-istadji 
kollha tal-proċedura tal-akkwist tal-kuntratti. 

B’hekk, ir-Rapporteur jiżviluppa l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li huma preżenti fid-
dokumenti tal-kuntratt u li jiddefinixxu l-karatteristiċi meħtieġa tax-xogħolijiet, tas-servizzi 
jew tal-provvisti, sabiex dawn jistgħu jippermettu lill-entità kontraenti biex tilħaq il-miri ta' 
sostenibilità jekk din tkun tixtieq dan. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għalhekk għandhom ikunu 
jistgħu jinkludu l-ħtiġijiet relatati mal-prestazzjoni ambjentali pereżempju; mal-
organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-esperjenza tal-ħaddiema assenjati għat-twettiq tal-kuntratt; 
mas-sigurtà, b'mod partikolari l-metodi tal-valutazzjoni tal-kwalità tal-prodotti, mal-ippakkjar 
u mal-istruzzjonijiet tal-użu, maċ-ċiklu tal-ħajja u mal-karatteristiċi marbuta mal-proċess tal-
produzzjoni soċjalment sostenibbli.

Il-kunċett ta’ proċess ta’ produzzjoni soċjalment sostenibbli maħluq mir-Rapporteur u li 
huwa preżenti wkoll fil-kriterji tal-għoti, huwa definit bħala l-proċess ta’ produzzjoni marbut 
mal-mira tas-suq, kemm jekk dan jirrigwarda l-fornitura ta’ provvisti, ta’ xogħolijiet u ta’ 
servizzi, li jiggarantixxi r-rispett tas-saħħa u tas-sigurtà tal-ħaddiema kif ukoll l-istandards 
soċjali. Il-kriterji soċjali marbuta ma’ dan il-proċess ta’ produzzjoni soċjalment sostenibbli 
jirreferu għal standards soċjali definiti u ċertifikati skont il-liġijiet nazzjonali u Ewropej, kif 
ukoll mill-ftehimiet kollettivi.

Barra minn dan, ir-Rapporteur isaħħaħ ir-raġunijiet għall-esklużjoni billi jagħmel 
obbligatorja l-esklużjoni ta’ kuntratt ta’ kull attur ekonomiku li jkun kiser l-obbligi tiegħu fir-
rigward tal-liġi soċjali u tax-xogħol u tal-ugwaljanza tat-tipi definiti mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u Ewropea u l-ftehimiet kollettivi. Skont dan l-istess ħsieb, l-entitajiet kontraenti 
ma jistgħux jagħtu l-kuntratt għall-aqwa offerta meta l-attur ekonomiku ma jkunx jista' 
jippreżenta informazzjoni riċenti dwar il-ħlas tal-kontribuzzjonijiet soċjali tiegħu.

F’dak li jikkonċerna l-kriterji tal-għażla, ir-Rapporteur jixtieq li l-awtoritajiet kontraenti 
jkunu jistgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet ta’ parteċipazzjoni marbuta wkoll mar-rispett tal-
istandards fil-qasam tas-saħħa u tas-sigurtà tal-ħaddiema, tal-liġi soċjali u tax-xogħol definiti 
mil-leġiżlazzjoni nazzjonali u Ewropea u l-ftehimiet kollettivi. 

Fl-aħħar nett, fl-istadju tal-kriterji tal-għoti tal-kuntratti, ir-Rapporteur iqis li l-kunċett tal-
prezz l-aktar irħis għandu jitneħħa b’mod definit u minfloku għandu jintuża l-kunċett tal-
offerta li tkun l-aktar vantaġġjuża ekonomikament.  Billi l-approċċ tal-offerta l-aktar 
vantaġġjuża ekonomikament tikkunsidra wkoll il-prezz, l-entitajiet kontraenti b’hekk ikunu 
jistgħu jagħmlu l-għażla l-aktar adegwata skont il-bżonnijiet speċifiċi tagħhom u jkunu jistgħu 
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jqisu wkoll l-aspetti soċjali strateġiċi, il-kriterji soċjali – partikolarment id-drittijiet soċjali u 
tax-xogħol, il-kundizzjonijiet tax-xogħol, is-sikurezza u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol, l-
aċċess għall-impjieg ta’ persuni żvantaġġjati, taż-żgħażagħ, tan-nisa, tal-ħaddiema aktar kbar 
fl-età u tal-persuni li jkunu ilhom qegħda għal ħafna żmien – il-kriterji ambjentali u b’mod 
partikolari l-kummerċ ġust. Kif għidna qabel, il-kunċett ta’ proċess ta’ produzzjoni soċjalment 
sostenibbli huwa inkluż fil-valutazzjoni tal-offerta li tkun l-aktar vantaġġjuża 
ekonomikament. Barra minn dan, id-definizzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja għandha tinkludi wkoll il-
post tal-produzzjoni. Fil-fatt, l-Unjoni Ewropea għandha tkun tista’ tippreferi lill-produtturi 
lokali, b'mod partikolari l-SMEs, fl-għoti tal-kuntratti pubbliċi f'ċerti każijiet speċifiċi. 
Minbarra l-promozzjoni tal-iżvilupp sostenibbli u ż-żamma tal-fergħat lokali u reġjonali, din 
id-dispożizzjoni għandha tippermetti li l-awtoritajiet kontraenti jingħataw għodda li tgħinhom 
inaqqsu l-konsegwenzi lokali tal-kriżi ekonomika.

Madankollu, huwa utli li wieħed jippreċiża li għal raġunijiet ta’ effiċjenza u ta’ sikurezza 
ġuridika, l-ebda wieħed mill-kriterji tal-għoti ma jista’ jagħti libertà ta’ għażla totali lill-entità 
kontraenti: il-kriterji tal-għoti magħżula għall-identifikazzjoni tal-offerta li tkun l-aktar 
vantaġġjuża ekonomikament dejjem għandhom ikunu marbuta mal-mira tal-kuntratt u 
jiżguraw il-possibilità ta’ kompetizzjoni effikaċi.

Sabiex jiżguraw twettiq effikaċi tal-kuntratti pubbliċi, l-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu wkoll jobbligaw lill-entitajiet kontraenti li jikkontrollaw il-prestazzjoni tal-attur 
ekonomiku li jkun ingħatalu l-kuntratt.

 Parteċipazzjoni effettiva tal-SMEs bis-saħħa ta’ sottokuntrattar  leali 
Ir-Rapporteur jappoġġja s-sottokuntrattar minħabba li dan jippermetti l-iżvilupp tal-SMEs. 
Madankollu, f’ċerti każijiet drammatiċi, il-prattika tas-sottokuntrattat f’livelli differenti 
twassal għall-esplojtazzjoni tal-ħaddiema, u konsegwentement tal-kuntratti ta' kwalità agħar. 
Huwa fl-interess ta’ kulħadd, kemm tal-intrapriżi u kemm tal-entitajiet kontraenti, li jiżguraw 
li matul it-twettiq tal-kuntratti jsir xogħol ta’ kwalità mwettaq fir-rispett tal-liġi tax-xogħol. 
Għaldaqstant, ir-Rapporteur jipproponi li s-sottokuntrattar f’livelli differenti jiġi limitat billi 
jitwaqqaf limitu li ma jkunx ta’ aktar minn tliet sottokuntratturi konsekuttivi.  Huwa 
jipproponi wkoll li jiġi introdott il-prinċipju ta’ responsabilità fil-katina kollha ta’ 
sottokuntrattar sabiex il-livelli kollha jkunu responsabbli għar-rispett tal-liġijiet fundamentali, 
tas-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema, u tal-liġijiet tax-xogħol fis-seħħ.

Barra minn dan, l-entità kontraenti għandha titlob lill-offerent li jindika, fl-offerta tiegħu, il-
parti mill-kuntratt li eventwalment huwa għandu l-intenzjoni li jagħti bħala sottokuntratt lil 
partijiet terzi, kif ukoll lis-sottokuntratturi proposti. 

Id-dispożizzjonijiet relatati mal-offerti li huma baxxi aktar min-normal ukoll għandhom jiġu 
msaħħa sabiex ma titħalla l-ebda possibilità ta' sottokuntrattar li ma jirrispettax il-liġi tax-
xogħol.

Ir-Rapporteur jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni li għandha l-għan li tiġġeneralizza r-
rikors għall-proċedura tal-kuntratti elettroniċi. Il-parteċipazzjoni tal-SMEs ser tkun 
simplifikata u mħeġġa. Tal-anqas huwa jixtieq li jinżammu l-limiti taż-żmien għas-
sottomissjoni li bħalissa huma fis-seħħ taħt id-Direttiva 2004/17. Fil-fatt huwa jqis li huwa 
meħtieġ żmien minimu għas-sottokuntratturi kollha, partikolarment l-SMEs, sabiex dawn 
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ikunu jistgħu jiżviluppaw proposta xierqa.

 Kuntratti pubbliċi simplifikati għall-awtoritajiet kontraenti
Ir-Rapporteur jagħti attenzjoni partikolari lill-entitajiet kontraenti li ser ikollhom ix-xogħol li 
japplikaw l-elementi tad-Direttiva futura dwar l-akkwist ta’ kuntratti minn entitajiet illi 
joperaw fis-setturi tal-ilma, tal-enerġija, tat-trasport u tas-servizzi postali. Huwa għalhekk li 
huwa jixtieq li ma jikkumplikax ix-xogħol tagħhom u li jippermettilhom joħorġu kuntratti 
effiċjenti għall-benessri tar-reġjun tagħhom. Sabiex ikun garantit il-moviment liberu tal-
prodotti, il-libertà tal-istabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi, kif ukoll il-prinċipji 
li jirriżultaw minnhom, bħat-trattament ugwali, in-nondiskriminazzjoni, ir-rikonoxximent 
reċiproku, il-proporzjonalità u t-trasparenza u, billi titqies in-natura tas-setturi kkonċernati 
kif ukoll il-livell differenti miksub mill-proċess ta’ liberalizzazzjoni fl-Istati Membri tal-
Unjoni, ir-rapporteur iqis li din id-Direttiva ma tistax tiġi applikata meta l-proċeduri tal-
akkwist ma jagħtux garanzija ta’ kompetizzjoni leali bejn l-operaturi ekonomiċi.

Huwa għalhekk li r-Rapporteur iqis li huwa indispensabbli li l-proċeduri kollha previsti mid-
Direttiva jiġu trasposti mill-Istati Membri: kull entità kontraenti fil-fatt għandu jkollha għad-
dispożizzjoni tagħha varjetà ta’ għodda li jippermettulha li tagħżel il-proċedura l-aktar 
adegwata għall-bżonnijiet tagħha. Ir-Rapporteur iqis li huwa mixtieq li l-proċedura negozjata 
tkun estiża fil-futur.

Barra minn dan, ir-Rapporteur iqis li l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-entitajiet 
kontraenti, u fosthom l-awtoritajiet kontraenti, il-mezzi tekniċi u finanzjarji li 
jippermettulhom li jadattaw ruħhom għall-proċedura tal-kuntratti onlajn u biex jippreparaw is-
sejħiet għall-offerta tagħhom.

Ir-Rapporteur jixtieq ukoll li jħaffef ir-relazzjonijiet bejn l-awtoritajiet pubbliċi hekk kif 
proposti mill-Kummissjoni Ewropea, li fil-kuntest tad-Direttiva proposta japplikaw għall-
entitajiet kontraenti li huma awtoritajiet kontraenti. Din tal-aħħar fil-fatt tikkodifika l-liġi 
attwali b’mod relattivament restrittiv. Għaldaqstant, dan jirriżulta fi tnaqqis fil-marġini ta’ 
ċaqliq tar-reġjuni lokali, b’detriment għall-effikaċja ġenerali tal-kuntratti pubbliċi. Huwa 
għalhekk li r-Rapporteur jistipula xi eċċezzjonijiet għall-prinċipju ta’ projbizzjoni totali tal-
parteċipazzjoni privata filwaqt li jinsisti fuq il-ħtieġa tal-insegwiment tal-interess ġenerali.
Peress li din il-ġurisprudenza tkun applikabbli bl-istess mod għall-awtoritajiet pubbliċi meta 
dawn joperaw fis-setturi koperti b’din id-Direttiva, huwa xieraq li jiġi żgurat li l-istess regoli 
japplikaw kemm f’din id-Direttiva kif ukoll fid-Direttiva [.../.../UE] [dwar il-kuntratti 
pubbliċi].

Ir-Rapporteur jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li għandha l-għan li ġġib fit-
tmiem id-distinzjoni bejn is-servizzi prijoritarji u dawk mhux prijoritarji. Huwa jqis li l-
ħolqien ta’ skema speċjali għas-servizzi soċjali hija pertinenti fir-rigward tal-punti speċifiċi 
tagħhom, u sabiex tiggarantixxi użu strateġiku tas-swieq pubbliċi, imma jixtieq iħaffef din l-
iskema bit-tneħħija tal-obbligu tal-pubblikazzjoni ex-ante, filwaqt li jinsisti fuq ir-rispett 
meħtieġ għall-prinċipji ta’ trasparenza u ta’ ugwaljanza fit-trattament.

F’dak li jikkonċerna l-awtorità nazzjonali ta’ governanza, ir-Rapporteur iqis li huwa 
importanti li kull Stat Membru jkollu awtorità responsabbli għall-funzjonament tajjeb tal-
kuntratti. Madankollu huwa jixtieq li jevita kwaunkwe spiża amministrattiva supplementari 



PR\902023MT.doc 79/79 PE483.470v02-00

MT

sabiex iwaqqaf l-attività tal-entitajiet kontraenti. Huwa għalhekk li huwa jqis li, fl-Istati 
Membri li diġà għandhom awtorità, din tal-aħħar qiegħda tingħata r-responsabilitajiet il-
ġodda.


