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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kummissjoni Ewropea dan l-aħħar ipproponiet il-modernizzazzjoni tad-direttivi dwar l-
akkwist pubbliku (Direttiva 2004/18/KE) dwar il-proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet 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-kuntratti pubbliċi tal-UE u għall-proċeduri bl-għan li jiffaċilitaw in-
negozjati dwar l-aċċess għall-beni u s-servizzi tal-UE għas-swieq tal-kuntratti pubbliċi tal-
pajjiżi terzi. F'livell internazzjonali, il-kuntratti pubbliċi jirrappreżentaw parti kbira mill-
kummerċ dinji:  

is-settur tal-kuntratti jiswa bħala medja bejn 15% u 20% tal-PDG fil-pajjiżi żviluppati. 
Minkejja l-importanza tiegħu, is-suq tal-kuntratti pubbliċi għadu wieħed mis-setturi l-iktar 
magħluqa (il-Kummissjoni tistma li aktar minn nofs is-suq dinji tal-kuntratti pubbliċi għadu 
magħluq għall-kompetituri barranin) u l-anqas regolati fl-ambitu tal-kummerċ internazzjonali.

Fil-livell multilaterali, ir-regoli li jiswew ta’ riferiment jinsabu fil-Ftehima Internazzjonali 
dwar l-Akkwist Pubbliku (Government Procurement Agreement – GPA), li dan l-aħħar ġie 
sottopost għal proċess ta’ reviżjoni li ngħalaq f’Marzu 2012. Din ir-reviżjoni kellha l-iskop li 
tkabbar it-trasparenza, il-grad ta’ ftuħ tas-swieq internazzjonali tal-akkwist pubbliku u s-
semplifikazzjoni tal-proċeduri. Għal tali fini, ir-rapporteur għal opinjoni jilqa’ favorevolment 
tali proċess ta’ reviżjoni u jixtiqlu approvazzjoni bilġri 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 hija wkoll marbuta bl-obbligi li assumiet fil-kuntest ta’ xi Ftehimiet 
bilaterali ġa konklużi (mal-Albanija, l-eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, il-
CARIFORUM, iċ-Ċili, il-Kroazja, il-Messiku, il-Montenegro, il-Korea t’Isfel u l-Isvizzera).  
Is-settur tal-akkisti jirrappreżenta kapitolu 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 
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. 
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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 
stabbiliti kundizzjonijiet ta' ekwilibriju u kundizzjonijiet indaqs reali fil-livell internazzjonali.  

Minn din il-perspettiva, jiddeplora d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li ma tiġborx 
f'regolament wieħed id-"dimensjoni esterna" tas-settur tal-akkwisti 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 fl-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 previsti 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.

Barra minn hekk, 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 jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien 
tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) In-nuqqas ta' regoli ċari fil-livell tal-
Unjoni li jirregolaw l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni jagħti lok għal inċertezza 
legali u għal ostakoli għall-forniment ħieles 

(1) In-nuqqas ta' regoli ċari fil-livell tal-
Unjoni li jirregolaw l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni jagħti lok għal inċertezza 
legali u għal ostakoli għall-forniment ħieles 
ta' servizzi u joħloq distorsjoni fil-
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ta' servizzi u joħloq distorsjoni fil-
funzjonament tas-Suq Intern. Bħala 
riżultat, l-operaturi ekonomiċi, 
partikolarment l-Intrapriżi Żgħar u Medji 
(SMEs), qed ikunu mċaħħda mid-drittijiet 
tagħhom fi ħdan is-Suq Intern u jitilfu 
opportunitajiet importanti ta' negozju, 
filwaqt li l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu ma 
jsibux l-aħjar użu għall-flus pubbliċi sabiex 
iċ-ċittadini Ewropej jibbenefikaw minn 
servizzi ta' kwalità bl-aħjar prezzijiet.
Qafas legali adegwat għall-għoti tal-
konċessjonijiet jiżgura aċċess effettiv u 
nondiskriminatorju għas-suq għall-
operaturi ekonomiċi kollha tal-Unjoni u 
ċertezza legali, jiffavorixxu l-investimenti 
pubbliċi f’infrastrutturi u servizzi strateġiċi 
liċ-ċittadin.

funzjonament tas-Suq Intern. Bħala 
riżultat, l-operaturi ekonomiċi, 
partikolarment l-Intrapriżi Żgħar u Medji 
(SMEs), qed ikunu mċaħħda mid-drittijiet 
tagħhom fi ħdan is-Suq Intern u jitilfu 
opportunitajiet importanti ta' negozju, 
filwaqt li l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu ma 
jsibux l-aħjar użu għall-flus pubbliċi sabiex 
iċ-ċittadini Ewropej jibbenefikaw minn 
servizzi ta' kwalità bl-aħjar prezzijiet. 
Qafas legali adegwat għall-għoti tal-
konċessjonijiet jiżgura aċċess effettiv u 
nondiskriminatorju għas-suq għall-
operaturi ekonomiċi kollha tal-Unjoni u 
ċertezza legali, jiffavorixxu l-investimenti 
pubbliċi f’infrastrutturi u servizzi strateġiċi 
liċ-ċittadin. Tali kwadru ġuridiku jkun 
jippermetti wkoll li jkun hemm ċertezza 
ġuridiku akbar għall-operaturi ekonomiċi 
u jkun jista' jiswa ta' bażi u mezz għal 
ftuħ akbar tas-swieq internazzjonali tal-
akkwist pubbliku u għat-tisħiħ tal-
iskambji kummerċjali internazzjonali.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Din id-Direttiva ma tapplikax għall-
għoti ta' konċessjonijiet imwettaq minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
f'isimhom stess u għalihom infushom. 
Hemm, madankollu, il-ħtieġa li jiġi ċċarat
sa liema punt huwa xieraq li din id-
Direttiva tiġi applikata għall-għoti ta' 
konċessjonijiet regolati minn regoli 
internazzjonali speċifiċi.

(16) Din id-Direttiva ma tapplikax għall-
għoti ta' konċessjonijiet imwettaq minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
f'isimhom stess u għalihom infushom. 
Hemm, madankollu, il-ħtieġa li jiġi 
investigat sa liema punt huwa xieraq li din 
id-Direttiva tiġi applikata għall-għotjiet ta' 
konċessjonijiet regolati minn regoli 
internazzjonali speċifiċi ħalli tkun 
permessa ċertezza ġuridika akbar għall-
operaturi ekonomiċi. Is-suq intern u s-
swieq internazzjonali qed isiru dejjem 
aktar interdipendenti; konsegwenza ta' 
dan, il-valuri tal-Unjoni, bħat-
trasparenza, pożizzjoni ta' prinċipju 
kontra l-korruzzjoni, il-prinċipju ta' 
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reċiproċità u l-progress fil-qasam tad-
drittijiet soċjali u d-drittijiet tal-bniedem, 
għandhom ikunu promossi b'mod xieraq 
fil-politiki fil-qasam tal-aġġudikazzjoni 
tal-appalti.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Ma għandhomx jingħataw 
konċessjonijiet lill-operaturi 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 u l-entitajiet kontraenti 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jeskludu kandidati jew offerenti minħabba 
vjolazzjonijiet serji tal-liġi tal-Unjoni jew 
tal-liġi nazzjonali bil-għan li jipproteġu l-
interessi pubbliċi kompatibbli mat-Trattat 
jew fejn l-operatur ekonomiku jkun wera 
nuqqasijiet sinifikanti jew persistenti fit-
twettiq ta' konċessjoni jew konċessjonijiet 
preċedenti ta' natura simili mal-istess 
awtorità kontraenti jew entità kontraenti.

(33) Ma għandhomx jingħataw 
konċessjonijiet lill-operaturi 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 u 
vjolazzjonijiet serji oħrajn tad-dritt tal-
Unjoni jew nazzjonali li jkollhom l-
objettiv li jipproteġu l-interessi pubbliċi 
kompatibbli mat-Trattat, kif ukoll ksur 
serju ieħor tad-dispożizjonijiet tad-dritt 
nazzjonali jew tad-dritt tal-Unjoni li 
għandhom l-għan li jħarsu l-interessi 
pubbliċi kompatibbli mat-trattat, 
għandhom jiġu ssanzjonati ukoll 
b’esklużjoni mandatorja fil-livell tal-
Unjoni. Barra minn hekk, l-awtoritajiet u l-
entitajiet kontraenti għandhom jingħataw 
il-possibbiltà li jeskludu kandidati jew 
offerenti fejn l-operatur ekonomiku jkun 
wera nuqqasijiet sinifikanti jew persistenti 
fit-twettiq ta' konċessjoni jew 
konċessjonijiet preċedenti ta' natura simili 
mal-istess awtorità kontraenti jew entità 
kontraenti.
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Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
konċessjonijiet li ġejjin li l-valur tagħhom 
huwa ugwali għal jew aktar minn 
EUR 5.000.000:

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
attivitajiet li ġejjin:

(a) konċessjonijiet konklużi minn entitajiet 
kontraenti biex titwettaq waħda mill-
attivitajiet imsemmija fl-Anness III; 

(a) konċessjonijiet konklużi minn entitajiet 
kontraenti biex titwettaq waħda mill-
attivitajiet imsemmija fl-Anness III;

(b) konċessjonijiet konklużi mill-
awtoritajiet kontraenti.

(b) konċessjonijiet konklużi mill-
awtoritajiet kontraenti.

Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
konċessjonijiet li l-valur tagħhom ikun 
ugwali għal jew akbar minn:
(a) EUR 2 500 000 EUR għall-
konċessjonijiet ta’ servizzi (esklużi s-
servizzi soċjali);
(b) EUR 5 000 000 għall-konċessjonijiet 
ta’ xogħlijiet.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) fejn il-konċessjonijiet ikunu 
ffinanzjati kompletament minn 
organizzazzjoni internazzjonali jew 
istituzzjoni internazzjonali ta’ 
finanzjament.

imħassar

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (d) tal-ewwel 
subparagrafu, fejn parti konsiderevoli ta' 
konċessjoni hija kkofinanzjata għal minn 
organizzazzjoni internazzjonali jew 
organizzazzjoni internazzjonali ta' 
finanzjament, il-partijiet jiddeċiedu dwar
il-proċeduri tal-għoti ta' konċessjoni 
applikabbli, li għandhom ikunu konformi 
mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

imħassar

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-parti essenzjali tal-attivitajiet ta’ dik 
il-persuna ġuridika titwettaq għall-awtorità 
kontraenti jew l-entità kontraenti li 
tikkontrollaha jew għal persuni ġuridiċi 
oħra kkontrollati minn dik l-awtorità 
kontraenti;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrifletti l-prinċipji stabbiliti skont il-ġurisprudenza tal-Qorti li ssemmi "il-
parti essenzjali [tal-attivitajiet]", terminu li ma jfissirx neċessarjament li jkun proporzjon ta' 
attivitajiet li jkun akbar mill-oħrajn. 

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) mill-inqas 90% tal-attivitajiet ta' dik il-
persuna ġuridika jitwettqu għall-
awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti li 
jikkontrollawha kif imsemmi fil-paragrafu 
1 is-subparagrafu 1 tal-Artikolu 4 jew għal 

(b) il-parti essenzjali tal-attivitajiet dik il-
persuna ġuridika titwettaq għall-
awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti li 
jikkontrollawha kif imsemmi fil-paragrafu 
1 is-subparagrafu 1 tal-Artikolu 4 jew għal 
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persuni ġuridiċi oħra kkontrollati mill-
istess awtorità jew entità kontraenti;

persuni ġuridiċi oħra kkontrollati mill-
istess awtorità jew entità kontraenti;

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti 
parteċipanti ma għandhomx iwettqu fis-
suq miftuħ aktar minn 10%, f’termini ta' 
fatturat, tal-attivitajiet li huma rilevanti 
fil-kuntest tal-ftehim; 

imħassar

Emenda 10

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-leġiżlazzjoni soċjali u ambjentali.

Emenda 11

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) vjolazzjonijiet serji oħra ta' 
dispożizzjonijiet tad-dritt nazzjonali jew 
tad-dritt tal-Unjoni Ewropea għall-
protezzjoni ta' interessi pubbliċi 
kompatibbli mat-Trattat.
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Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fejn l-awtoritajiet kontraenti u l-
entitajiet kontraenti jirrikorru għal 
konċessjoni, il-limitu ta' żmien għas-
sottomissjoni tal-appikazzjonijiet għall-
konċessjonijiet m'għandux ikun ta' inqas 
minn 70 jum mid-data li fiha tkun ntbagħat 
l-avviż tal-konċessjoni.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 14

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Ottemperanza mad-Dritt tax-xogħol 
tal-UE jew internazzjonali, u mad-Dritt 
ambjentali;
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