
AD\913177MT.doc PE492.628v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

2011/0438(COD)

21.9.2012

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

għall-Kumitat tas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
akkwist pubbliku
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

Rapporteur għal opinjoni: Gianluca Susta



PE492.628v02-00 2/30 AD\913177MT.doc

MT

PA_Legam



AD\913177MT.doc 3/30 PE492.628v02-00

MT

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kummissjoni Ewropea reċentement ipproponiet li taġġorna d-Direttivi dwar l-akkwist 
pubbliku (Direttiva 2004/18/KE) u dwar il-proċeduri ta' akkwisti ta' awtoritajiet li joperaw fis-
setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u l-posta (Direttiva 2004/17/KE). Barra 
minn hekk, ġew ippreżentati proposta għal direttiva ġdida bl-għan li tirregola l-qasam tal-
konċessjonijiet, u, imbagħad, proposta għal regolament rigward l-aċċess ta' beni u servizzi 
għas-suq intern tal-akkwist pubbliku tal-Unjoni u għall-proċeduri bl-għan li jappoġġjaw in-
negozjati dwar l-aċċess għall-beni u s-servizzi tal-Unjoni għas-swieq tal-akkwist pubbliku tal-
pajjiżi terzi.

F'livell internazzjonali, l-akkwist pubbliku jirrappreżenta parti kbira mill-kummerċ dinji: fil-
pajjiżi li qed jiżviluppaw; is-settur tal-akkwist jiswa bħala medja bejn 15% u 20% tal-PDG. 
Minkejja l-importanza tiegħu, is-suq tal-akkwist pubbliku għadu wieħed mis-setturi l-iktar 
magħluqa (il-Kummissjoni tistma li aktar minn nofs is-suq dinji tal-akkwist pubbliku għadu 
magħluq għall-kompetituri barranin) u l-anqas regolati fl-ambitu tal-kummerċ internazzjonali.

Fil-livell multilaterali, il-Ftehim dwar l-Akkwist Pubbliku (GPA) jirrappreżenta r-Regolament 
ewlieni, li dan l-aħħar kien soġġett għal rieżami li ntemm f'Marzu 2012. L-għan ta' din ir-
reviżjoni kien li żżid it-trasparenza, il-livell ta' ftuħ tas-swieq internazzjonali tal-akkwisti 
pubbliċi u s-semplifikazzjoni tal-proċeduri. Għal dan il-għan ir-rapporteur jilqa' bi pjaċir dan 
il-proċess ta' reviżjoni u jawgura approvazzjoni mħaffa min-naħa tal-UE; fl-istess ħin, jinnota 
kif 42 Stat Membru biss tad-WTO (li 27 minnhom huma l-Istati Membri tal-UE) attwalment 
aderew għal dan il-Ftehim internazzjonali u jittama bil-qawwa li bosta pajjiżi oħra jingħaqdu 
ma' dawn, b'mod partikolari l-pajjiżi l-aktar żviluppati u l-ekonomiji emerġenti, bl-għan li tiġi 
estiża l-kopertura ġeografika tiegħu u li b'hekk tinkiseb sistema ta' regoli kondiviżi u 
universalment validi f'dan is-settur importanti tal-kummerċ internazzjonali. 

Dispożizzjonijiet speċifiċi rigward is-settur tal-akkwisti pubbliċi jinsbau wkoll fi ftehim ieħor 
tad-WTO, il-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi (GATS).

Fil-livell bilaterali, l-UE hi marbuta ukoll minn obbligi meħuda fil-kuntest ta' ċerti Ftehimiet 
Bilaterali diġà konklużi (mal-Albanija, dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, 
CARIFORUM, iċ-Ċili, il-Kroazja, il-Messiku, il-Montenegro, il-Korea t'Isfel u l-Isvizzera). 
Is-settur tal-akkisti jirrappreżenta settur importanti u ħafna drabi delikat fin-negozjati li 
għaddejjin għall-konklużjoni ta' ftehimiet kummerċjali ġodda possibbli ma' sħab 
internazzjonali oħra.  

Fl-ambitu ta' dan il-kuntest internazzjonali, ir-Rapporteur għal opinjoni jissottolinja l-
importanza tad-dimensjoni internazzjonali fis-settur tal-akkwisti pubbliċi. Jara wkoll il-bżonn 
ta' ftuħ progressiv tas-swieq internazzjonali tal-akkwisti pubbliċi abbażi ta' sistema ta' regoli 
kondiviżi, għar-reċiproċità, l-ekwità u r-rispett tal-istandards internazzjonali fil-qasam tad-
dritt ambjentali, soċjali u tax-xogħol. L-Unjoni Ewropea, attwalment, tiggarantixxi għall-
operaturi internazzjonali livell sinifikanti ta' ftuħ tas-suq tagħha tal-akkwisti pubbliċi, ftuħ li 
spiss ma jiġix rikambjat minn sħab kummerċjali internazzjonali importanti oħra. 

Ir-Rapporteur għal opinjoni jittama għalhekk li tittieħed azzjoni aktar inċiżiva min-naħa tal-
UE, permezz ta' inizjattivi leġiżlattivi u mġiba koerenti fin-negozjati, sabiex jerġgħu jiġu 
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stabbiliti kundizzjonijiet ta' ekwilibriju u kundizzjonijiet indaqs reali fil-livell internazzjonali. 

Minn din il-perspettiva, jiddeplora d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma tkomplix bil-ġbir 
f'regolament wieħed tad-"dimensjoni esterna" tas-settur tal-kuntratti pubbliċi: id-deċiżjoni 
biex id-dispożizzjonijiet preżenti ma jerġgħux jiġu inklużi fid-Direttiva 2004/17/KE dwar l-
offerti li jinkludu beni u servizzi barranin u l-preżentazzjoni suċċessiva ta' inizjattiva 
leġiżlattiva komplementari iżda għalkollox awtonoma, anke f'termini tal-iter leġiżlattiv tagħha 
- għalkemm intlaqgħet favorevolment fir-rigward tal-kontenut propost - tista' toħloq vojt 
ġuridiku perikoluż, u ċċaħħad il-leġiżlazzjoni Ewropea minn dispożizzjonijiet bl-għan li 
jirregolaw l-aċċess għall-beni, is-servizzi u l-impriżi ta' pajjiżi terzi għas-suq Ewropew tal-
akkwisti.

Għal din ir-raġuni, ir-Rapporteur għal opinjoni jqis li huwa importanti ferm li jerġgħu 
jiddaħħlu regoli speċifiċi bl-għan li jirregolaw b'mod organiku u estensiv il-kundizzjonijiet li 
permezz tagħhom jiġu rrifjutati offerti eventwali li fihom ikun hemm prevalenza ta' beni u 
servizzi mhux koperti minn ftehimiet internazzjonali: f'dan ir-rigward, ir-Rapporteur għal 
opinjoni biħsiebu jadatta l-mekkaniżmu leġiżlattiv propost mill-Kummissjoni fil-proposta 
għal regolament reċenti tagħha.

Jidher li huwa importanti wkoll li l-liġi proposta mill-Kummissjoni Ewropea dwar l-hekk 
imsejħa "offerti li jidhru baxxi wisq" issir aktar restrittiva, permezz tal-introduzzjoni tal-
possibbiltà ta' mekkaniżmu ta' esklużjoni awtomatika għall-offerti aktar baxxi b'mod 
sinifikanti mill-oħrajn u l-estensjoni għall-operaturi ekonomiċi tal-kundizzjonijiet minimi 
għat-talba ta' informazzjoni supplementari.

Fl-aħħar nett, tqies li jkun xieraq li jiddaħħlu xi emendi bl-għan li jiġi evidenzjat b'mod aktar 
komplet il-kuntest internazzjonali li fih joperaw id-Direttivi Ewropej.

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol 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-

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol fl-
istrateġija Ewropa 2020 bħala wieħed mill-
istrumenti bbażati fuq is-suq li għandu 
jintuża sabiex jinkiseb tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv filwaqt li jiġi żgurat 
l-aktar użu effiċjenti tal-fondi pubbliċi. L-
akkwist pubbliku huwa għodda essenzjali 
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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, t-trasport u postali [l-posta] 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 titjieb l-
effiċjenza tan-nefqa pubblika, billi tiġi 
faċilitata b’mod partikolari l-
parteċipazzjoni ta’ impriżi żgħar u medji 
fl-akkwisti pubbliċi u sabiex ix-xerrejja 
jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar mill-
akkwist pubbliku b’appoġġ għall-miri 
soċjetali komuni. Hemm bżonn li jiġu 
ċċarati ideat u kunċett bażiċi sabiex tiġi 
żgurata ċertezza legali aħjar u sabiex jiġu 
inkorporati ċerti aspetti relatati ta’ 
ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

fir-ridefinizzjoni tal-politika industrijali 
Ewropea. 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, t-trasport u postali [l-posta] 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 titjieb l-
effiċjenza tan-nefqa pubblika, billi tiġi 
faċilitata b’mod partikolari l-
parteċipazzjoni ta’ impriżi żgħar u medji 
fl-akkwisti pubbliċi u sabiex ix-xerrejja 
jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar mill-
akkwist pubbliku b’appoġġ għall-miri 
soċjetali komuni. Hemm bżonn li jiġu 
ċċarati ideat u kunċett bażiċi sabiex tiġi 
żgurata ċertezza legali aħjar u sabiex jiġu 
inkorporati ċerti aspetti relatati ta’ 
ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Is-Suq Intern u s-swieq 
internazzjonali huma dejjem aktar 
interkonnessi, għalhekk il-valuri tal-UE, 
bħat-trasparenza, il-pożizzjoni bi 
prinċipju kontra l-korruzzjoni, il-
prinċipju ta' reċiproċità u l-avvanz tad-
drittijiet soċjali u dawk tal-bniedem 
għandhom jiġu promossi b’mod adegwat 
fil-politiki tal-akkwist.
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Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) 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 
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.

(8) 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 
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. Dan il-Ftehim kien soġġett għal 
rieżami li ntemm f'Marzu 2012; l-
għanijiet ewlenin tar-rieżami tal-Ftehim 
kienu ż-żieda fil-grad ta' ftuħ tas-swieq 
tas-setturi, l-espansjoni tal-kopertura, it-
tneħħija ta' miżuri diskriminatorji u ż-
żieda fit-trasparenza tal-proċeduri. Għal 
kuntratti koperti mill-Ftehim, kif ukoll 
permezz ta’ ftehimiet internazzjonali 
rilevanti oħrajn li l-Unjoni hija marbuta 
bihom, inkluż l-impenji meħudin fi ħdan 
il-qafas tal-Ftehimiet Kummerċjali 
Bilaterali, 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. F'dan ir-
rigward, għandha sseħħ it-traspożizzjoni 
tal-impenji internazzjonali magħmula 
mill-Unjoni fir-rigward ta' pajjiżi terzi 
dwar l-aċċess għas-suq tal-akkwist 
pubbliku, fis-sistema legali tal-UE sabiex 
tkun żgurata l-implimentazzjoni effikaċi u 
uniformi.
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Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Fil-kuntest tal-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ u permezz tar-
relazzjonijiet bilaterali tagħha, l-Unjoni 
saħqet fuq ftuħ ambizzjuż tas-swieq 
internazzjonali tal-akkwist pubbliku tal-
Unjoni u s-sħab kummerċjali tagħha, fi 
spirtu ta' reċiproċità u benefiċċju 
reċiproku

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Meta l-Kummissjoni Ewropea 
tinnegozja ftehimiet kummerċjali ma' 
pajjiżi mhux membri tal-Ftehim, hi 
għandha ddaħħal kriterji kumplimentari 
għal dawk tal-prezz fil-kapitolu dwar l-
akkwist pubbliku. L-awtoritajiet 
kontraenti għandhom, bi ftehim mal-
Kummissjoni jitħallew jeskludu operaturi 
ekonomiċi minn pajjiżi terzi li ma jiftħux 
is-suq tal-akkwist pubbliku tagħhom lill-
impriżi mill-UE. Dan għandu jagħti lill-
Kummissjoni l-possibilità ta' manuvra 
fin-negozjati tagħha ma' pajjiżi terzi.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Il-Ftehim japplika għall-kuntratti li 
jaqbżu ċerti limiti, stipulati fil-Ftehim u 
mfissra bħala drittijiet speċjali ta’ 

(9) Il-Ftehim japplika għall-kuntratti li 
jaqbżu ċerti limiti, stipulati fil-Ftehim u 
mfissra bħala drittijiet speċjali ta’ 
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prelevament. Il-limiti stabbiliti minn din 
id-Direttiva għandhom jiġu allinjati sabiex 
jiġi żgurat li dawn jikkorrispondu għall-
ekwivalenti f’euro tal-livelli stabbiliti fil-
Ftehim. Huwa meħtieġ ukoll li jsiru 
dispożizzjonijiet għal reviżjonijiet perjodiċi 
tal-livelli stabbiliti mfissra f’euro sabiex 
jiġu aġġustati, permezz ta’ operazzjoni 
purament matematiċi, għall-varjazzjonijiet 
possibbli fil-valur tal-euro fir-rigward tad-
dritt speċjali ta’ prelevament.

prelevament. Il-limiti stabbiliti minn din 
id-Direttiva għandhom jiġu allinjati sabiex 
jiġi żgurat li dawn jikkorrispondu għall-
ekwivalenti f’euro tal-livelli stabbiliti fil-
Ftehim. Huwa meħtieġ ukoll li jsiru 
dispożizzjonijiet għal reviżjonijiet perjodiċi 
tal-livelli stabbiliti mfissra f’euro sabiex 
jiġu aġġustati, permezz ta’ operazzjoni 
purament matematiċi, għall-varjazzjonijiet 
possibbli fil-valur tal-euro fir-rigward tad-
dritt speċjali ta’ prelevament. Hu xieraq 
ukoll li dan ir-rieżami regolari tal-limiti 
jitwettaq ukoll abbażi ta' valutazzjoni 
preliminari tal-implimentazzjoni 
adegwata tal-prinċipju ta' ftuħ sostanzjali 
u reċiproku tas-swieq bejn l-Unjoni 
Ewropea u l-firmatarji l-oħrajn tal-
Ftehim. 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.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Kategoriji oħrajn ta’ servizzi jibqgħu 
min-natura tagħhom ikollhom dimensjoni 
transkonfinali limitata, jiġifieri dawk li 
huma magħrufa bħala servizzi lill-persuna, 
bħal ċerti servizzi soċjali, tas-saħħa u 
edukattivi. Dawn is-servizzi jingħataw 
f’kuntest partikolari li jvarja ħafna fost l-
Istati Membri, minħabba tradizzjonijiet 
kulturali differenti. Għaldaqstant, għandu 
jiġi stabbilit reġim speċifiku għall-kuntratti 
pubbliċi għal dawn is-servizzi, b’limitu 
ogħla ta’ EUR 500 000. Servizzi lill-
persuna b'valuri inqas minn dan il-limitu 
minimu tipikament mhux se jkunu ta' 
interess għall-formituri minn Stati Membri 
oħra, sakemm ma jkunx hek’ 
indikazzjonijiet konkreti għal kuntrarju, 

(11) Ċerti kategoriji ta’ servizzi jibqgħu 
min-natura tagħhom ikollhom dimensjoni 
transkonfinali limitata, pereżempju dawk li 
huma magħrufa bħala servizzi lill-persuna, 
bħal ċerti servizzi soċjali, tas-saħħa u 
edukattivi. Dawn is-servizzi jingħataw 
f’kuntest partikolari li jvarja ħafna fost l-
Istati Membri, minħabba tradizzjonijiet 
kulturali differenti. Għaldaqstant, għandu 
jiġi stabbilit reġim speċifiku għall-kuntratti 
pubbliċi għal dawn is-servizzi, b’limitu 
ogħla ta’ EUR 1,000,000. Servizzi lill-
persuna b'valuri inqas minn dan il-limitu 
minimu tipikament mhux se jkunu ta' 
interess għall-formituri minn Stati Membri 
oħra, sakemm ma jkunx hek’ 
indikazzjonijiet konkreti għal kuntrarju, 
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bħall-finanzjament tal-Unjoni għal proġetti 
transkonfinali. Il-kuntratti għal servizzi lill-
persuna li jaqbżu dan il-limitu għandhom 
ikunu soġġetti għal trasparenza fl-Unjoni 
kollha. Fid-dawl tal-importanza tal-kuntest 
kulturali u s-sensittività ta’ dawn is-
servizzi, l-Istati Membri għandhom 
jingħataw diskrezzjoni wiesgħa sabiex 
jorganizzaw l-għażla tal-fornituri ta’ 
servizzi bil-mod li jidhrilhom li jkun l-iżjed 
xieraq. Ir-regoli ta’ din id-direttiva jqisu 
dak l-imperattiv, billi jimponu biss l-
osservanza ta’ prinċipji bażiċi ta’ 
trasparenza u trattament ugwali u billi 
jiżguraw li l-awtoritajiet kontraenti jkunu 
jistgħu japplikaw kriterji ta’ kwalità 
speċifiċi għall-għażla tal-fornituri tas-
servizz, bħall-kriterji stipulati fil-Qafas 
Ewropew volontarju għall-Kwalità għas-
Servizzi Soċjali tal-Kumitat tal-Protezzjoni 
Soċjali tal-Unjoni Ewropea. L-Istati 
Membri u/jew l-awtoritajiet pubbliċi 
jibqgħu liberi li jipprovdu dawn is-servizzi 
huma stess jew li jorganizzaw is-servizzi 
soċjali b’mod li ma jġibx miegħu l-
konklużjoni tal-kuntratti pubbliċi, 
pereżempju permezz tal-finanzjament 
sempliċi ta’ servizzi bħal dawn jew bl-
għoti ta’ liċenzji jew awtorizzazzjonijiet 
lill-atturi ekonomiċi kollha li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti minn qabel mill-
awtorità kontraenti, mingħajr l-ebda limitu 
jew kwota, sakemm tali sistema tassigura 
riklamar suffiċjenti u tikkonforma mal-
prinċipji ta’ trasparenza u 
nondiskriminazzjoni.

bħall-finanzjament tal-Unjoni għal proġetti 
transkonfinali. Il-kuntratti għal servizzi lill-
persuna li jaqbżu dan il-limitu għandhom 
ikunu soġġetti għal trasparenza fl-Unjoni 
kollha. Fid-dawl tal-importanza tal-kuntest 
kulturali u s-sensittività ta’ dawn is-
servizzi, l-Istati Membri għandhom 
jingħataw diskrezzjoni wiesgħa sabiex 
jorganizzaw l-għażla tal-fornituri ta’ 
servizzi bil-mod li jidhrilhom li jkun l-iżjed 
xieraq. Ir-regoli ta’ din id-direttiva jqisu 
dak l-imperattiv, billi jimponu biss l-
osservanza ta’ prinċipji bażiċi ta’ 
trasparenza u trattament ugwali u billi 
jiżguraw li l-awtoritajiet kontraenti jkunu 
jistgħu japplikaw kriterji ta’ kwalità 
speċifiċi għall-għażla tal-fornituri tas-
servizz, bħall-kriterji stipulati fil-Qafas 
Ewropew volontarju għall-Kwalità għas-
Servizzi Soċjali tal-Kumitat tal-Protezzjoni 
Soċjali tal-Unjoni Ewropea. L-Istati 
Membri u/jew l-awtoritajiet pubbliċi 
jibqgħu liberi li jipprovdu dawn is-servizzi 
huma stess jew li jorganizzaw is-servizzi 
soċjali b’mod li ma jġibx miegħu l-
konklużjoni tal-kuntratti pubbliċi, 
pereżempju permezz tal-finanzjament 
sempliċi ta’ servizzi bħal dawn jew bl-
għoti ta’ liċenzji jew awtorizzazzjonijiet 
lill-atturi ekonomiċi kollha li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti minn qabel mill-
awtorità kontraenti, mingħajr l-ebda limitu 
jew kwota, sakemm tali sistema tassigura 
riklamar suffiċjenti u tikkonforma mal-
prinċipji ta’ trasparenza u 
nondiskriminazzjoni.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Din id-direttiva minħabba li hi 
indirizzata lill-Istati Membri, ma tapplikax 
għall-akkwisti mwettqa minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali 

(13) Din id-direttiva minħabba li hi 
indirizzata lill-Istati Membri, ma tapplikax 
għall-akkwisti mwettqa minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
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f’isimhom u b’responsabbiltà għalihom. 
Madankollu, jeħtieġ li jiġi ċċarat sa liema 
punt id-Direttiva għandha tiġi applikata 
għall-akkwisti regolati minn regoli 
internazzjonali speċifiċi.

f’isimhom u b’responsabbiltà għalihom. 
Madankollu, jeħtieġ li jiġi ċċarat sa liema 
punt id-Direttiva għandha tiġi applikata 
għall-akkwisti regolati minn regoli 
internazzjonali speċifiċi. L-Istituzzjonijiet 
Ewropej għandhom, b’mod partikolari, 
iqisu l-bidliet li twettqu minn din id-
Direttiva, u għandhom jaġġustaw ir-regoli 
tagħhom stess dwar l-akkwist b’mod 
xieraq biex jirriflettu dawn il-bidliet.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Il-kuntratti pubbliċi ma għandhomx 
jingħataw lill-atturi ekonomiċi li jkunu 
pparteċipaw f’organizzazzjoni kriminali 
jew li jkunu nstabu ħatja ta’ korruzzjoni, 
frodi għad-detriment tal-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni jew ħasil tal-flus. In-
nuqqas ta’ ħlas ta’ taxxi jew ta’ 
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali
għandu jiġi sanzjonat ukoll b’esklużjoni 
mandatorja fil-livell tal-Unjoni. Barra minn 
hekk, l-awtoritajiet kontraenti għandha 
tingħatalhom il-possibbiltà li jeskludu 
kandidati jew offerenti minħabba ksur ta’ 
obbligi soċjali jew ambjentali, inklużi 
regoli dwar l-aċċessibbiltà għal persuni 
b’diżabilità jew forom oħra ta’ kondotta 
professjonali skorretta serjament, bħal ksur 
ta’ regoli tal-kompetizzjoni jew ta’ drittijiet
ta’ proprjetà intellettwali.

(34) Il-kuntratti pubbliċi ma għandhomx 
jingħataw lill-atturi ekonomiċi li jkunu 
pparteċipaw f’organizzazzjoni kriminali 
jew li jkunu nstabu ħatja ta’ korruzzjoni, 
frodi għad-detriment tal-interessi 
finanzjarji tal-Unjoni jew ħasil tal-flus. In-
nuqqas ta’ ħlas ta’ taxxi jew ta’ 
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, kif
ukoll il-ksur ta' obbligi ambjentali, tax-
xogħol jew soċjali, inklużi bi qbil mal-
prinċipji rikonoxxuti internazzjonalment 
u nklużi r-regoli dwar il-kondizzjonijiet 
tax-xogħol, ftehimiet kollettivi u l-
aċċessibilità għal persuni b'diżabilità, 
għandhom jiġu sanzjonati ukoll 
b’esklużjoni mandatorja fil-livell tal-
Unjoni. Barra minn hekk, l-awtoritajiet 
kontraenti għandha tingħatalhom il-
possibbiltà li jeskludu kandidati jew 
offerenti minħabba forom ta’ kondotta 
professjonali skorretta serjament, bħal ksur 
ta’ regoli tal-kompetizzjoni jew ta’ drittijiet 
ta’ proprjetà intellettwali.

Ġustifikazzjoni

It-trattament ugwali tal-ħaddiema u l-konformità mal-liġijiet nazzjonali huma inklużi fid-
direttiva attwali; m’hemmx raġuni għat-tħassir.
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Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) lI-kuntratti għandhom jingħataw fuq 
il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw il-
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u trattament ugwali. 
Dawn il-kriterji għandhom jiggarantixxu li 
l-offerti huma vvalutati f’kundizzjonijiet 
ta’ kompetizzjoni effettiva, anke meta l-
awtoritajiet kontraenti jirrikjedu xogħlijiet, 
provvisti u servizzi ta’ kwalità għolja li 
huma l-iktar adattati għall-bżonnijiet 
tagħhom, pereżempju meta l-kriterji tal-
għoti magħżula jinkludu fatturi marbuta 
mal-proċess ta’ produzzjoni. Bħala riżultat, 
l-awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu 
jistgħu jadottaw bħala kriterji tal-għoti jew 
‘l-iktar offerta ekonomikament 
vantaġġuża’ jew ‘l-irħas waħda’, 
b’kunsiderazzjoni li fil-każ tal-aħħar, 
huma liberi li jistabbilixxu standards ta’ 
kwalità adegwati billi jużaw 
speċifikazzjonijiet tekniċi jew 
kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt.

(37) lI-kuntratti għandhom jingħataw fuq 
il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw il-
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u trattament ugwali. 
Dawn il-kriterji għandhom jiggarantixxu li 
l-offerti huma vvalutati f’kundizzjonijiet 
ta’ kompetizzjoni effettiva, anke meta l-
awtoritajiet kontraenti jirrikjedu xogħlijiet, 
provvisti u servizzi ta’ kwalità għolja li 
huma l-iktar adattati għall-bżonnijiet 
tagħhom, pereżempju meta l-kriterji tal-
għoti magħżula jinkludu fatturi marbuta 
mal-proċess ta’ produzzjoni. Bħala riżultat, 
l-awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu 
jistgħu jadottaw bħala kriterju tal-għoti ‘l-
iktar offerta ekonomikament vantaġġuża’ .

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Meta l-awtoritajiet kontraenti jagħżlu 
li 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-

(38) Għall-finijiet tal-għoti tal-kuntratt
lill-offerta l-aktar ekonomikament 
vantaġġjuża, l-awtoritajiet kontraenti
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-
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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 
liberta’ tal-għażla mhix ristretta fuq l-
awtorità 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 
effikaċi.

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 
liberta’ tal-għażla mhix ristretta fuq l-
awtorità 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 
effikaċi.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Barra minn hekk, fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji tal-
għoti, l-awtoritajiet 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 dawn ikunu marbuta mas-
suġġett tal-kuntratt pubbliku. Sabiex il-
kunsiderazzjonijiet soċjali jkunu integrati 
aħjar fl-akkwist pubbliku, ix-xerrejja 
jistgħu jkunu jistgħu wkoll jinkludu, fil-
kriterju tal-għoti tal-iktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża, karatteristiċi 
relatati mal-kundizzjonijiet ta’ impjieg tal-
persuni li jipparteċipaw direttament fil-
proċess ta’ produzzjoni jew il-
provvediment inkwistjoni. Dawk il-
karatteristiċi jistgħu jikkonċernaw biss il-
protezzjoni tas-saħħa tal-persunal involut 
fil-proċess tal-produzzjoni jew l-iffaċilitar 
tal-integrazzjooni soċjali ta’ persuni 
żvantaġġati jew membri ta’ grupi 
vulnerabbbli fost il-persuni assenjati biex 
iwettqu l-kuntratt, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabbiltajiet. Kull kriterju 
tal-għoti li jinkludi dawk il-karatteristiċi 

(41) Sabiex il-kunsiderazzjonijiet soċjali 
jkunu integrati aħjar fl-akkwist pubbliku, 
ix-xerrejja jistgħu jkunu jistgħu wkoll 
jinkludu, fil-kriterju tal-għoti tal-iktar 
offerta ekonomikament vantaġġuża, 
karatteristiċi relatati mal-kundizzjonijiet 
ta’ impjieg tal-persuni li jipparteċipaw 
direttament fil-proċess ta’ produzzjoni jew 
il-provvediment inkwistjoni. Dawk il-
karatteristiċi jistgħu jikkonċernaw biss il-
protezzjoni tas-saħħa tal-persunal involut 
fil-proċess tal-produzzjoni jew l-iffaċilitar 
tal-integrazzjooni soċjali ta’ persuni 
żvantaġġati jew membri ta’ grupi 
vulnerabbbli fost il-persuni assenjati biex 
iwettqu l-kuntratt, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabbiltajiet. Kull kriterju 
tal-għoti li jinkludi dawk il-karatteristiċi 
għandu ,fi kwalunkwe każ, jibqa’ limitat 
għal dawk il-karatteristiċi li għandhom 
konsegwenzi immedjati fuq il-membri tal-
persunal fl-ambjent tax-xogħol tagħhom.
Huma għandhom ikunu applikati skont id-
Direttiva 97/71/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 
dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ 
prestazzjoni ta’ servizzi [provvediment ta’ 
servizzi] u b’mod li ma jiddiskriminax 
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għandu ,fi kwalunkwe każ, jibqa’ limitat 
għal dawk il-karatteristiċi li għandhom 
konsegwenzi immedjati fuq il-membri tal-
persunal fl-ambjent tax-xogħol tagħhom.
Huma għandhom ikunu applikati skont id-
Direttiva 97/71/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 
dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ 
prestazzjoni ta’ servizzi [provvediment 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. Għall-kuntratti ta’ 
servizz u għall-kuntratti li jinvolvu d-disinn 
ta’ xogħlijiet, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jitħallew jużaw bħala kriterju 
għall-għoti, l-organizzazzjoni, il-kwalifiki 
u l-esperjenza tal-persunal assenjat li 
jwettaq il-kuntratt inkwistjoni, minħabba li 
dan jista’ jaffettwa l-kwalità tat-
prestazzjoni tal-kuntratt u, bħala riżultat, il-
valur ekonomiku tal-offerta.

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

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) L-offerti li jidhru baxxi b’mod 
anormali 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-
eżekuzzjoni tal-kuntratt, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom ikunu obbligati li 
jitolbu spjegazzjoni tal-prezz mitlub meta 
offerta tkun ferm orħos mill-prezzijiet 
mitluba minn offerenti oħra. Fejn l-offerent 
ma jkunx jista’ jipprovdi spjegazzjoni 
suffiċjenti, l-awtorità kontraenti għandha 
tkun intitolata li tirrifjuta l-offerta. L-

(42) L-offerti li jidhru baxxi b’mod 
anormali 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-
eżekuzzjoni tal-kuntratt, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom ikunu kapaċi 
jeskludu offerti eċċezzjonalment inferjuri 
għall-prezzijiet mitluba minn offerenti 
oħrajn u għandhom ikunu obbligati li 
jitolbu spjegazzjoni tal-prezz mitlub meta 
offerta tkun ferm orħos mill-prezzijiet 
mitluba minn offerenti oħra. Fejn l-offerent 
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awtorità kontraenti għandha tkun obbligata 
li tirrifjuta, 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.

ma jkunx jista’ jipprovdi spjegazzjoni 
suffiċjenti, l-awtorità kontraenti għandha 
tkun intitolata li tirrifjuta l-offerta. L-
awtorità kontraenti għandha tkun obbligata 
li tirrifjuta, 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.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 48a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48a) L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jirrispettaw id-dewmien tal-ħlas kif 
stabbilit fid-Direttiva 2011/7/UE.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
inkluż fil-livell ta’ esperti. Meta tħejji u 
tfassal l-atti ddelegati, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li ssir trasmissjoni 
simultanja, fil-ħin u xierqa tad-dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

(55) Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
inkluż fil-livell ta’ esperti. Meta tħejji u 
tfassal l-atti ddelegati, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li ssir trasmissjoni 
simultanja, fil-ħin u xierqa tad-dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill. Il-Kummissjoni għandha 
tipprovdi informazzjoni u 
dokumentazzjoni kompluta dwar il-
laqgħat tagħha ma' esperti nazzjonali fi 
ħdan il-qafad tat-tħejjija u l-
implimentazzjoni ta' atti delegati. F'dan 
ir-rigward il-Kummissjoni għandha 
tiżgura l-inklużjoni adegwata tal-
Parlament Ewropew, bl-użu tal-aħjar 
prattiki minn esperjenzi preċedenti 
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f'oqsma oħra ta' politika sabiex jinħolqu 
l-aħjar kondizzjonijiet possibbli għall-
iskrutinju futur tal-atti delegati mill-
Parlament Ewropew.

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva tipprevedi l-użu ta' atti delegati – fost affarijiet oħrajn – biex tkun adattata l-
metodoloġija għall-kalkolazzjoni tal-livelli ta' limitu għal kull bidla stipulata mill-Ftehim 
dwar l-Akkwist tal-Gvern (Artikolu 6.5 klassiku, Artikolu 12(4) direttiva tal-utilitajiet) u biex 
tinbidel il-lista tad-dispożizzjonijiet soċjali u ambjentali internazzjonali fl-ANNESS XI 
(Artikolu 54(2) direttiva klassika, Artikolu 70 direttiva dwar l-utilitajiet). Peress li dawn 
huma kwistjonijiet b'dimensjoni kummerċjali internazzjonali ċara, ir-rapporteur jemmen li l-
istess proċeduri istituzzjonali għandhom japplikaw fir-rigward tal-leġiżlazzjoni ta' kummerċ 
"normali". Bi qbil mal-OMNIBUS I u l-OMNIBUS II (pakkett ta' allinjament fil-Kumitat 
għall-Kummerċ Internazzjonali (INTA)), ir-rapporteur jipproponi li tiġi enfasizzata l-ħtieġa li 
l-Parlament Ewropew ikun involut kif xieraq fit-tħejjija u fl-implimentazzjoni ta' atti delegati 
(Premessa 55). Dan jiffaċilita l-iskrutinju tal-atti delegati u jiżgura eżerċizzju effiċjenti tad-
delega tas-setgħa billi jevita oġġezzjonijiet mill-Parlament Ewropew. Ir-rapporteur 
jikkunsidra xieraq li l-għoti tas-setgħat lill-Kummissjoni għandu jkun limitat fiż-żmien 
(Artikolu 89(2)). Limitazzjoni bħal din twassal għal aktar kontroll parlamentari, b’mod li 
tobbliga lill-Kummissjoni tfassal rapport rigward id-delega tas-setgħa sa mhux aktar tard 
minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perjodu stabbilit. Min-naħa l-oħra, l-estensjoni taċita 
tad-delega għal perjodu ta’ żmien identiku tevita li l-leġiżlaturi jiġu mgħobbija żżejjed u 
tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni. B'kunsiderazzjoni tad-dinamiċi 
tal-ħidma parlamentari, proċeduri interni u skadenzi, hu importanti li jkun żgurat li l-
leġiżlatur jingħata biżżejjed żmien biex jiskrutinja kif jixraq att leġiżlattiv (Artikolu 89(5)). 
Dan jirrifletti l-bidliet kollha li ġabu ż-żewġ Omnibuses Kummerċjali.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) EUR 500 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
oħra elenkati fl-Anness XVI.

(d) EUR 1,000,000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
oħra elenkati fl-Anness XVI.
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Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull sentejn mit-30 ta’ Ġunju 2014, il-
Kummissjoni għandha tivverifika li l-limiti 
stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-
Artikolu 4 jikkorrispondu għall-limiti 
stabbiliti fil-Ftehim dwar l-Akkwisti 
Pubbliċi u għandha, fejn ikun neċessarju, 
tirrevedihom.

1. Kull sentejn mit-30 ta’ Ġunju 2014, il-
Kummissjoni għandha tivverifika li l-limiti 
stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) tal-
Artikolu 4 jikkorrispondu għall-limiti 
stabbiliti fil-Ftehim dwar l-Akkwisti 
Pubbliċi u għandha, fejn ikun neċessarju, 
tirrevedihom.

B’konformità mal-metodu ta’ kalkolazzjoni 
stabbilit fil-Ftehim dwar l-Akkwisti 
Pubbliċi, il-Kummissjoni għandha 
tikkalkola l-valur ta’ dawn il-limiti fuq il-
bażi tal-medja tal-valur ta’ kuljum tal-euro, 
fit-termini tad-drittijiet speċjali ta’ 
prelevament (SDRs), matul perjodu ta’ 24 
xahar li jagħlaq fl-aħħar 
jum ta’ Awwissu qabel ir-reviżjoni li tidħol 
fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar. Il-valur tal-limiti 
rivedut b’dan il-mod għandu, fejn 
neċessarju, jitqarreb lejn l-eqreb elf euro 
sabiex jiġi żgurat li jiġu osservati l-limiti 
fis-seħħ previsti mill-Ftehim, imfissra 
f’SDRs.

B’konformità mal-metodu ta’ kalkolazzjoni 
stabbilit fil-Ftehim dwar l-Akkwisti 
Pubbliċi, il-Kummissjoni għandha 
tikkalkola l-valur ta’ dawn il-limiti fuq il-
bażi tal-medja tal-valur ta’ kuljum tal-euro, 
fit-termini tad-drittijiet speċjali ta’ 
prelevament (SDRs), matul perjodu ta’ 24 
xahar li jagħlaq fl-aħħar 
jum ta’ Awwissu qabel ir-reviżjoni li tidħol 
fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar. Il-valur tal-limiti 
rivedut b’dan il-mod għandu, fejn 
neċessarju, jitqarreb lejn l-eqreb elf euro 
sabiex jiġi żgurat li jiġu osservati l-limiti 
fis-seħħ previsti mill-Ftehim, imfissra 
f’SDRs. Barra minn hekk il-Kummissjoni 
tista' tikkunsidra ukoll il-bidliet fil-limiti 
mwettqa minn Partijiet Kontraenti oħrajn 
għall-Ftehim.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) proċedura partikolari ta’ 
organizzazzjoni internazzjonali;

(c) proċedura partikolari ta’ 
organizzazzjoni internazzjonali, li 
għandha l-affiljazzjoni tagħha fl-Istat 
Membru;

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) F’kull każ, l-aċċess għal partijiet tas-
swieq tal-akkwist tal-UE għal pajjiżi terzi 
għandu jkun ibbażat fuq il-prinċipju tar-
reċiproċità u l-proporzjonalità.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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;

imħassar

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sa fejn huma koperti mill-Annessi I, II, 
IV u V u n-Noti Ġenerali għall-Appendiċi 
1 tal-Unjoni Ewropea għall-Ftehim dwar l-
Akkwisti Pubbliċi u minn ftehimiet 
internazzjonali oħrajn li l-Unjon hija 
marbuta bihom, kif elenkati fl-Anness V
għal din id-Direttiva, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jagħtu trattament lix-
xogħlijiet, provvisti, servizzi u atturi 
ekonomiċi tal-firmatarji għal dawk il-
ftehimiet li ma jkunx inqas favorevoli mit-
trattament mogħti lix-xogħlijiet, provvisti, 
servizzi u atturi ekonomiċi tal-Unjoni. Billi 
japplikaw din id-Direttiva għal atturi 
ekonomiċi tal-firmatarji għal dawk il-
ftehimiet, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jikkonformaw ma’ dawk il-
ftehimiet.

1. Sa fejn huma koperti mill-Annessi I, II, 
IV u V u n-Noti Ġenerali għall-Appendiċi 
1 tal-Unjoni Ewropea għall-Ftehim dwar l-
Akkwisti Pubbliċi u minn ftehimiet 
internazzjonali oħrajn li l-Unjon hija 
marbuta bihom, - inkluż l-impenji meħuda 
fil-qafas tal-Ftehimiet Kummerċjali 
Bilaterali - kif elenkati fl-Anness V għal 
din id-Direttiva, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jagħtu trattament lix-xogħlijiet, 
provvisti, servizzi u atturi ekonomiċi tal-
firmatarji għal dawk il-ftehimiet li ma 
jkunx inqas favorevoli mit-trattament 
mogħti lix-xogħlijiet, provvisti, servizzi u 
atturi ekonomiċi tal-Unjoni. Billi japplikaw 
din id-Direttiva għal atturi ekonomiċi tal-
firmatarji għal dawk il-ftehimiet, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
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jikkonformaw ma’ dawk il-ftehimiet.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – ittra b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn l-għan tal-akkwist huwa l-ħolqien 
jew il-kisba ta’ opra artistika;

(b) fejn l-għan tal-akkwist huwa l-ħolqien, 
ir-ristrutturar, ir-restawr konservattiv jew 
il-kisba ta’ opra artistika – jiġifieri 
proprjetà mobbli jew immobbli, soġġetta 
għal restrizzjonijiet artistiċi, storiċi u 
arkitettoniċi;

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal dan il-għan, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jfittxu jew jilqgħu pariri mingħand 
strutturi ta’ appoġġ amministrattiv jew 
mingħand partijiet terzi jew parteċipanti 
fis-suq, dejjem jekk dan il-parir ma jkollux 
l-effett ta’ preklużjoni tal-kompetizzjoni u 
ma jirriżultax fi vjolazzjoni tal-prinċipji ta’ 
non-diskriminazzjoni u ta’ trasparenza.

Għal dan il-għan, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jfittxu jew jilqgħu pariri mingħand 
strutturi ta’ appoġġ amministrattiv jew 
mingħand partijiet terzi jew parteċipanti 
fis-suq indipendenti, dejjem jekk dan il-
parir ma jkollux l-effett ta’ preklużjoni tal-
kompetizzjoni u ma jirriżultax fi 
vjolazzjoni tal-prinċipji ta’ non-
diskriminazzjoni u ta’ trasparenza.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kontraenti jippreferu “jikkonsultaw” parteċipanti fis-suq, prinċipalment biex 
jieħdu informazzjoni dwar it-tekniki u l-innovazzjonijiet. Għandu jiġi enfasizzat li l-
parteċipanti fis-suq, jiġifieri kandidati potenzjali f’offerta m’għandhomx jinfluwenzaw l-
awtoritajiet kontraenti.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu Bil-għan li jiġu massimizzati l-
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f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew ikbar
mil-limiti minimi pprovduti fl-Artikolu 4 
iżda li ma humiex inqas minn 
EUR 500 000, determinati skont l-
Artikolu 5, meta l-awtorità kontraenti ma 
tqisx xieraq li jinqasmu f'lottijiet, għandha 
tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew fl-
istedina għall-konferma tal-interess 
spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet 
tagħha.

kompetizzjoni u l-aċċess tal-SMEs għall-
akkwist pubbliku, il-kuntratti pubbliċi 
jistgħu jinqasmu f’lottijiet. Għal kuntratti 
b’valur ekwivalenti għal jew ikbar minn 
EUR 500 000, determinati skont l-
Artikolu 5, meta l-awtorità kontraenti ma 
tqisx xieraq li jinqasmu f'lottijiet, għandha 
tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew fl-
istedina għall-konferma tal-interess 
spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet 
tagħha. L-awtoritajiet jibbenefikaw minn 
kompetizzjoni aktar wiesgħa bejn l-
offerenti u aċċess aħjar għall-SMEs 
peress li dan iżid in-numru ta’ offerti 
possibbli.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet jibbenefikaw minn kompetizzjoni usa' bejn l-offerenti u għal aċċess aħjar għall-
SMEs peress li din iżżid in-numru possibbli ta' offerti. Għal raġunijiet ta’ simplifikazzjoni 
m’hemmx bżonn li jiġi stabbilit li l-Artikolu jirreferi għal kuntratti b’valur ekwivalenti għal 
jew ikbar mil-livelli indikati fl-Artikolu 4, minħabba li dan huwa ovvju.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-avviż dwar kuntratt jew fl-istedina għall-
konferma tal-interess, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jindikaw jekk l-
offerti humiex limitati biss għal lott 
waħda jew aktar.

Meta l-awtorità kontraenti tillimita l-
possibilità ta' offerta għal lott wieħed jew 
aktar, hija għandha tindika dan fl-avviż 
dwar kuntratt, fl-istedina għall-konferma 
tal-interess jew fid-dokumenti tal-akkwist.

Ġustifikazzjoni

Jidher li huwa biżżejjed li l-awtoritajiet kontraenti jkunu obbligati jinfurmaw fl-avviż dwar 
kuntratt jew fl-istedina għall-konferma tal-interess, dwar id-deċiżjoni tagħhom li ma jaqsmux 
il-kuntratt f'lottijiet. L-awtoritajiet kontraenti m’għandhomx ikunu meħtieġa li jipprovdu 
spjegazzjonijiet speċifiċi dwar ir-raġunijiet tagħhom. Mhuwiex ċar xi jkun il-valur miżjud ta' 
tali rekwiżit. Il-formulazzjoni tal-Artikolu ġew aġġustati għall-kjarifika.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn tista’ tingħata aktar minn lott 
waħda lill-istess offerent, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jistipulaw li huma jew 
se jagħtu kuntratt għal kull lott jew 
inkella kuntratt wieħed jew aktar, li 
ikopru ħafna mil-lottijiet jew kollha kemm 
huma.

imħassar

Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jispeċifikaw jekk 
jirriżervawx id-dritt li jagħmlu għażla 
bħal din u, jekk dan ikun il-każ, liema 
lottijiet jistgħu jingħaqdu fi grupp 
f’kuntratt wieħed.
Huma jistgħu jagħtu kuntratt għal aktar 
minn lott wieħed lil offerent li mhuwiex 
ikklassifikat fl-ewwel post fir-rigward tal-
lottijiet individwali kollha koperti minn 
dak il-kuntratt, dejjem jekk il-kriterji tal-
għoti stabbiliti skont l-Artikolu 66 jiġu 
sodisfatti aħjar fir-rigward tal-lottijiet 
kollha koperti minn dan il-kuntratt. Fid-
dokumenti tal-akkwist, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jispeċifikaw il-
metodi li beħsiebhom jużaw għal tqabbil 
bħal dan. Dawn il-metodi għandhom 
ikunu trasparenti, oġġettivi u mhux 
diskriminatorji.

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu jista' jwassal għall-maqlub ta' dak li huwa l-objettiv tal-proposta, jiġifieri li 
jitħalla aċċess aħjar għall-SMEs għall-appalti pubbliċi, billi jaf iwassal għal aggregazzjoni 
tal-akkwist, bl-esklużjoni, għalhekk, tal-SMEs.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jiddeċiedu li ma jagħtux kuntratt lill-
offerent li jissottometti l-aħjar offerta fejn 
dawn ikunu stabbilixxew li l-offerta ma 

2. L-awtoritajiet kontraenti ma għandhomx 
jagħtu kuntratt lill-offerent li jissottometti 
l-aħjar offerta fejn dawn ikunu 
stabbilixxew li l-offerta ma tikkonformax, 
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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 XI.

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 XI.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Kull operatur ekonomiku hu eskluż 
mill-parteċipazzjoni fil-kuntratt jekk l-
awtorità kontraenti tkun mgħarrfa bi 
kwalunkwe vjolazzjoni tal-obbligi 
stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-
qasam tal-liġi soċjali u tax-xogħol jew il-
liġi ambjentali jew tad-dispożizzjonijiet 
tal-liġi internazzjonali soċjali u 
ambjentali elenkati fl-Anness XI. Il-
konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni 
jew ma’ dispożizzjonijiet internazzjonali 
tinkludi wkoll konformità b’mod 
ekwivalenti.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn tkun mgħarrfa bi kwalunkwe 
vjolazzjoni tal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew il-liġi ambjentali 
jew tad-dispożizzjonijiet tal-liġi 
internazzjonali soċjali u ambjentali 
elenkati fl-Anness XI. Konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew ma’ 
dispożizzjonijiet internazzjonali tinkludi 
wkoll konformità b’mod ekwivalenti.

imħassar
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Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, ir-regolamenti 
jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali li jikkonċernaw ir-
remunerazzjoni ta’ ċerti servizzi, il-kriterji 
li l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jibbażaw l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi 
fuqhom għandhom ikunu waħda minn 
dawn li ġejjin:

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, ir-regolamenti 
jew id-dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali li jikkonċernaw ir-
remunerazzjoni ta’ ċerti servizzi, il-kriterji 
li l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jibbażaw l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi 
fuqhom għandhom ikunu l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġjuża.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża;

imħassar

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aktar spiża baxxa. imħassar

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż jistgħu jiġu valutati, skont l-
għażla tal-awtorità 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 stabbiliti fl-Artikolu 67.

imħassar
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Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Mill-punt ta’ vista tal-awtorità 
kontraenti, l-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża għandha tiġi identifikata fuq 
il-bażi tal-kriterji marbutin mas-suġġett tal-
kuntratt pubbliku inkwistjoni. Dawk il-
kriterji għandhom jinkludu, minbarra l-
prezz jew l-ispejjeż, valutati skont l-għażla 
tal-awtorità kontraenti fuq il-bażi tal-
prezz biss jew billi jintuża approċċ tal-
kosteffiċenza, bħal pereżempju l-approċċ 
tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja 
b'konformità ma' kif previst fl-Artikolu 
67, kriterji oħrajn marbutin mas-suġġett 
tal-kuntratt pubbliku inkwistjoni, bħal:

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li 
dak l-għoti ta’ ċerti tipi ta’ kuntratti 
għandu jkun ibbażat fuq l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġjuża kif imsemmi 
fil-punt (a) tal-paragrafu 1 u fil-
paragrafu 2.

imħassar

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ imsemmi fil-punt (a) tal-
paragrafu 1, fl-avviż dwar kuntratt, fl-
istedina għall-konferma tal-interess, fid-

Fl-avviż dwar kuntratt, fl-istedina għall-
konferma tal-interess, fid-dokumenti tal-
akkwist jew, fil-każ ta’ djalogu 
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dokumenti tal-akkwist jew, fil-każ ta’ 
djalogu kompetittiv, fid-dokument 
deskrittiv, l-awtorità kontraenti għandha 
tispeċifika il-koeffiċjent relattiv li hi tagħti 
lil kull wieħed mill-kriterji magħżula 
sabiex tiddetermina l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġjuża.

kompetittiv, fid-dokument deskrittiv, l-
awtorità kontraenti għandha tispeċifika il-
koeffiċjent relattiv li hi tagħti lil kull 
wieħed mill-kriterji magħżula sabiex 
tiddetermina l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġjuża..

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 69

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Offerti baxxi wisq Offerti baxxi wisq
1. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jeħtieġu li l-atturi ekonomiċi jispjegaw il-
prezz jew l-ispejjeż mitlubaż, fejn jiġu 
sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet kollha li 
ġejjin:

1. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jeskludu offerti fejn il-prezz jew l-ispejjeż 
mitluba jkunu aktar minn 50 % orħos 
mill-prezzijiet jew l-ispejjeż medji tal-
offerti li jifdal:

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

2. L-entitajiet kontraenti għandhom jitolbu 
lill-atturi ekonomiċi sabiex dawn jispjegaw 
il-prezz jew l-ispejjeż mitluba, fejn ikunu 
tressqu tal-anqas ħames offerti u tiġi 
ssodisfata waħda mill-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

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

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

(c) ġew sottomessi tal-inqas ħames offerti. (b) il-prezz jew l-ispiża mitluba jkunu aktar 
minn 20 % orħos mill-prezz jew l-ispejjeż 
tat-tieni l-irħas offerta

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

(c) il-prezz jew l-ispejjeż indikati f’offerta 
jkunu aktar minn 40 % orħos mill-
prezzijiet jew l-ispejjeż medji tal-offerti li 
jifdal

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

3. F'kull każ, fejn l-offerti jkunu jidhru 
baxxi wisq għal raġunijiet oħra, l-
awtoritajiet kontraenti jitolbu spjegazzjoni 
għal dan ukoll.

(a) l-ekonomija tal-metodu ta’ 
kostruzzjoni, tal-proċess ta’ manifattura 
jew tas-servizzi pprovduti;

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

(b) is-soluzzjonijiet tekniċi magħżula jew 
kwalunkwe kundizzjonijiet 
eċċezzjonalment favorevoli disponibbli 
għall-offerent għat-twettiq tax-xogħol jew 

(a) l-ekonomiji tal-metodu ta' kostruzzjoni, 
il-proċess ta' manifattura jew is-servizzi 
provduti;
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għall-forniment tal-prodotti jew servizzi;
(c) l-oriġinalità tax-xogħol, provvisti jew
servizzi proposti mill-offerent;

(b) is-soluzzjonijiet tekniċi magħżula jew 
kwalunkwe kundizzjonijiet 
eċċezzjonalment favorevoli disponibbli 
għall-offerent għat-twettiq tax-xogħol jew 
għall-forniment tal-prodotti jew servizzi;

(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 XI jew, fejn dawn ma jkunux 
applikabbli, ma’ dispożizzjonijiet oħrajn li 
jiżguraw livell ekwivalenti ta’ protezzjoni;

(c) (ċ) l-oriġinalità tax-xogħlijiet, tal-
provvisti u tas-servizzi proposti mill-
offerent;

(e) il-possibilità li l-offerent jikseb 
għajnuna mill-Istat.

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

4. L-awtorità kontraenti għandha 
tivverifika l-informazzjoni pprovduta billi 
tikkonsulta lill-offerent. Din tista’ tiċħad l-
offerta biss fejn il-provi ma jiġġustifikawx 
il-livell baxx tal-prezz jew tal-ispejjeż 
mitluba, billi jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-
elementi msemmija fil-paragrafu 3.

(e) il-possibilità li l-offerent jikseb 
għajnuna mill-Istat kemm għall-
finanzjament tal-offerta nnifisha u għall-
finanzjament ta' servizzi, provvisti u 
xogħolijiet relatati mal-offera.

L-awtoritajiet 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 XI.

(ea) l-użu ta' subkuntratturi li ma 
jikkonformawx ma' obbligi jew regoli 
soċjali, xogħol u ambjentali rigward l-
għajnuna tal-istat kif spjegat fil-punti (d) 
u (e) 

5. Fejn awtorità kontraenti tiddeċiedi li 
offerta hija baxxa wisq għax l-offerent 
kiseb għajnuna mill-Istat, l-offerta tista’ 
tiġi miċħuda għal dik ir-raġuni waħedha 
iżda biss wara konsultazzjoni mal-offerent 
fejn, fi ħdan limitu ta’ żmien suffiċjenti 
stabbilit mill-awtorità kontraenti, dan tal-

5. L-awtorità kontraenti għandha 
tivverifika l-informazzjoni pprovduta billi 
tikkonsulta lill-offerent. Din għandha 
tiċħad l-offerta fejn il-provi ma 
jiġġustifikawx il-livell baxx tal-prezz jew 
tal-ispejjeż mitluba, billi jittieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-elementi msemmija fil-
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aħħar ma jistax juri li l-għajnuna 
inkwistjoni hija kompatibbli mas-suq 
intern fis-sens tal-Artikolu 107 tat-Trattat. 
Fejn l-awtorità kontraenti tiċħad offerta 
f’dawk iċ-ċirkostanzi, din għandha tgħarraf 
lill-Kummissjoni dwar dan.

paragrafu 3.

6. Meta ssirilhom talba, l-Istati Membri 
għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-
Istati Membri l-oħrajn, skont l-Artikolu 88, 
kwalunkwe informazzjoni relatata mal-
provi u d-dokumenti ppreżentati fir-
rigward tad-dettalji elenkati fil-paragrafu 3.

L-awtoritajiet 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 XI.
6. Fejn awtorità kontraenti tiddeċiedi li 
offerta hija baxxa wisq għax l-offerent 
kiseb għajnuna mill-Istat, l-offerta tista’ 
tiġi miċħuda għal dik ir-raġuni waħedha 
iżda biss wara konsultazzjoni mal-offerent 
fejn, fi ħdan limitu ta’ żmien suffiċjenti 
stabbilit mill-awtorità kontraenti, dan tal-
aħħar ma jistax juri li l-għajnuna 
inkwistjoni hija kompatibbli mas-suq 
intern fis-sens tal-Artikolu 107 tat-Trattat. 
Fejn l-awtorità kontraenti tiċħad offerta 
f’dawk iċ-ċirkostanzi, din għandha tgħarraf 
lill-Kummissjoni dwar dan.
7. Meta ssirilhom talba, l-Istati Membri 
għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-
Istati Membri l-oħrajn, skont l-Artikolu 88, 
kwalunkwe informazzjoni relatata mal-
provi u d-dokumenti ppreżentati fir-
rigward tad-dettalji elenkati fil-paragrafu 3.

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 69a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 69a
Id-Direttiva attwali għandha tikkonforma 
mar-Regolament dwar l-aċċess għal beni 
u servizzi minn pajjiżi terzi fis-suq intern 
tal-Unjoni għall-akkwist pubbliku u 
proċeduri fl-appoġġ ta' negozjati dwar l-
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aċċess għal beni u s-servizzi tal-Unjoni 
lis-swieq ta' akkwist pubbliku fis-swieq 
tal-pajjiżi terzi (COM/2012/0124 -
2012/0060 (COD)) u għandha 
tikkonforma mal-kondizzjonijiet stipulati 
fl-Artikoli 58 u 59 tad-Direttiva 
2004/17/KE, li permezz tagħhom offerti li 
jkopru beni li joriġinaw minn pajjiżi terzi 
li magħhom l-Unjoni Ewropea ma 
kkonkludietx, kemm multilateralment jew 
bilateralment, ftehim li jiżgura aċċess 
kumparabbli u effettiv għall-impriżi tal-
Unjoni Ewropea għas-swieq ta' dawk il-
pajjiżi terzi, jista' jkun rifjutat.

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 71 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Is-subkuntrattur, ikun xi jkun il-
pajjiż ta' oriġini tiegħu, għandu josserva 
l-istandards ta' xogħol, soċjali u dawk 
ambjentali, ma jistax jirċievi għajnuniet 
statali li jkunu suxxettibbli li jnaqqsu 
ħafna l-prezz tal-offerta filwaqt li jagħmlu 
ħsara lil kompetizzjoni ġusta.

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 83 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-applikazzjoni tar-regoli ta’ akkwist 
pubbliku tiġi mmonitorjata, inkluża l-
implimentazzjoni ta' proġetti kofinanzjati 
mill-Unjoni bil-ħsieb li jiġu identifikati 
theddidiet għall-interessi finanzjarji tal-
Unjoni. Dan il-monitoraġġ għandu 
jintuża biex jiġu evitati, identifikati u 
rappurtati b'mod adegwat każijiet 
possibbli ta’ frodi, korruzzjoni u konflitt 
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ta' interess relatati mal-akkwist, kif ukoll 
irregolaritajiet serji oħra.
Meta l-awtoritajiet jew strutturi ta’ 
sorveljanza jidentifikaw ksur speċifiku 
jew problemi sistematiċi, dawn għandhom 
is-setgħa li jirreferu dawk il-problemi lill-
awtoritajiet nazzjonali tal-verifika, lill-
qrati jew lit-tribunali jew lil awtoritajiet 
jew strutturi oħra xierqa, bħall-
Ombudsman, il-Parlamenti nazzjonali jew 
il-kumitati tagħhom.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 89 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 u 86 
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 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 u 86 
għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta' ħames snin mid-[data ta’ dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva]. Il-
Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-
rigward tas-setgħa ddelegata mhux aktar 
tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu ta' ħames snin. Id-delega 
għandha tiġi esti¿a awtomatikament għal 
perjodi ta’ ¿mien identiċi, ħlief jekk il-
Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
joġġezzjona għal tali estensjoni mhux 
iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem 
ta’ kull perijodu.

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 89 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att iddelegat adottat skont dan l-
Artikolu għandu jidħol fis-seħħ biss fejn 
ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew u l-anqas mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta’ xahrejn (2) min-

5. Att iddelegat adottat skont dan l-
Artikolu għandu jidħol fis-seħħ biss fejn 
ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew u l-anqas mill-Kunsill 
fi żmien perjodu ta’ xahrejn (2) min-
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notifika tal-att lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ 
dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill informaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b’xahrejn (2) fuq l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

notifika tal-att lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ 
dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-
Kunsill informaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu 
għandu jiġi estiż b'erba' xhur fuq l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva tipprevedi l-użu ta' atti delegati – fost affarijiet oħrajn – biex tkun adattata l-
metodoloġija għall-kalkolazzjoni tal-livelli ta' limitu għal kull bidla stipulata mill-Ftehim 
dwar l-Akkwist tal-Gvern (Artikolu 6.5 klassiku, Artikolu 12(4) direttiva tal-utilitajiet) u biex 
tinbidel il-lista tad-dispożizzjonijiet soċjali u ambjentali internazzjonali fl-ANNESS XI 
(Artikolu 54(2) direttiva klassika, Artikolu 70 direttiva dwar l-utilitajiet). Peress li dawn 
huma kwistjonijiet b'dimensjoni kummerċjali internazzjonali ċara, ir-rapporteur jemmen li l-
istess proċeduri istituzzjonali għandhom japplikaw fir-rigward tal-leġiżlazzjoni ta' kummerċ 
"normali". Bi qbil mal-OMNIBUS I u l-OMNIBUS II (pakkett ta' allinjament fil-Kumitat 
għall-Kummerċ Internazzjonali (INTA)), ir-rapporteur jipproponi li tiġi enfasizzata l-ħtieġa li 
l-Parlament Ewropew ikun involut kif xieraq fit-tħejjija u fl-implimentazzjoni ta' atti delegati 
(Premessa 55). Dan jiffaċilita l-iskrutinju tal-atti delegati u jiżgura eżerċizzju effiċjenti tad-
delega tas-setgħa billi jevita oġġezzjonijiet mill-Parlament Ewropew. Ir-rapporteur 
jikkunsidra xieraq li l-għoti tas-setgħat lill-Kummissjoni għandu jkun limitat fiż-żmien 
(Artikolu 89(2)). Limitazzjoni bħal din twassal għal aktar kontroll parlamentari, b’mod li 
tobbliga lill-Kummissjoni tfassal rapport rigward id-delega tas-setgħa sa mhux aktar tard 
minn disa' xhur qabel ma jintemm il-perjodu stabbilit. Min-naħa l-oħra, l-estensjoni taċita 
tad-delega għal perjodu ta’ żmien identiku tevita li l-leġiżlaturi jiġu mgħobbija żżejjed u 
tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni. B'kunsiderazzjoni tad-dinamiċi 
tal-ħidma parlamentari, proċeduri interni u skadenzi, hu importanti li jkun żgurat li l-
leġiżlatur jingħata biżżejjed żmien biex jiskrutinja kif jixraq att leġiżlattiv (Artikolu 89(5)). 
Dan jirrifletti l-bidliet kollha li ġabu ż-żewġ Omnibuses Kummerċjali.
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Proposta għal direttiva
ANNESS XI

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Konvenzjoni Nru 94 dwar il-Klawżoli 
tax-Xogħol (Kuntratti Pubbliċi);
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