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Sfond

Fil-21 ta’ Marzu 2012, il-Kummissjoni Ewropea adottat din il-proposta għal Regolament. Il-
Kummissjoni Ewropea għandha l-għan, permezz tal-proposta, li ttejjeb l-aċċess tan-negozji 
Ewropej lejn is-swieq tal-akkwist pubbliku f’pajjiżi terzi. Fir-rigward tal-isfond wiesa’ tar-
Regolament, qed issir referenza għall-memorandum ta’ spjegazzjoni tal-proposta tal-
Kummissjoni (COM (2012)0124)1.

B’mod parallel għal din il-proposta, il-Kummissjoni Ewropea tiddikjara li qed tfittex li ttejjeb 
l-aċċess għas-suq permezz ta’ titjib ulterjuri fi ħdan id-WTO u l-GPA.

Uħud mill-mistoqsijiet li tqajmu fil-ġimgħat li għaddew:

1. Kemm huma effettivament miftuħin is-swieq tal-akkwist pubbliku fl-UE meta 
mqabbla mas-sħab kummerċjali tagħna?
Fl-opinjoni tar-rapporteur, kemm il-Kummissjoni u kemm il-valutazzjoni tal-impatt 
disponibbli ma taw risposta suffiċjenti għal din il-mistoqsija. Dan il-punt ma seta' jigi 
vvalutat b’mod konklużiv lanqas waqt is-seduta ta' smigħ. Għaldaqstant ir-rapporteur 
wara li kkonsulta mal-koordinaturi u max-shadow rapporteurs, talab lill-Unità tal-
Valutazzjoni tal-Impatt (IMPA) interna tal-Parlament, terġa’ tanalizza fost oħrajn din 
il-mistoqsija. Il-preżentazzjoni ta' din il-valutazzjoni tal-impatt il-ġdida mistennija 
għal Ġunju u sussegwentement jekk neċessarju, għandha tiġi inkorporata fl-abbozz ta’ 
rapport.

2. Attwalment diġà jeżistu possibilitajiet li jiġu esklużi fornituri ta’ prodotti u 
servizzi partikolari mis-suq tal-akkwist pubbliku?
Apparti l-Artikoli 58 u 59 eżistenti tad-Direttiva 2004/17/KE, bosta Stati Membri 
għandhom regolamentazzjonijiet nazzjonali jew reġjonali skont il-każ. Sabiex jigi 
evitat tgħawwiġ fis-suq intern u jiġi żgurat fl-istess waqt, li permezz ta’ politika 
kummerċjali tal-UE komuni jkun jista’ jintlaħaq ukoll effett ta’ ingranaġġ effiċjenti, 
dawn ir-regolamentazzjonijiet skont il-fehma tar-rapporteur għandhom jiġu annullati 
ladarba jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament.
Proposta: Teħid tal-ħsieb tal-premessa 18 fl-Artikoli sussegwenti.

3. L-istrument jgħin realment għall-ftuħ tas-suq jew jitratta biss il-protezzjoniżmu?
Skont il-fehma tar-rapporteur, kemm il-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni u 
kemm id-dibattiti fil-kumitat, is-seduta ta' smigħ kif ukoll id-djalogi varji ma joffru 
risposta infurmata. Għalhekk, l-oġġezzjoni tal-istrument kollu kemm hu kieku tkun 
disputabbli wkoll. Fl-introduzzjoni għall-abbozz ta’ Regolament, il-Kummissjoni 
tħabbar klawsola ta’ reviżjoni, li madankollu mbagħad ma tinsabx fit-test. Klawsola 
ta’ reviżjoni kieku tippermetti l-monitoraġġ tal-effetti tal-istrument wara l-adozzjoni 
tiegħu u r-reviżjoni korrispondenti tal-istrument.
Proposta: Apparti l-obbligi ta’ rappurtar fl-Artikolu 19, tigi aċċettata klawsola ta’ 
reviżjoni li skontha l-Kummissjoni bil-preżentazzjoni tat-tieni rapport, tressaq abbozz 
ta’ regolament mibdul jew tippreżenta r-raġunijiet għalfejn, skont il-fehma tal-

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0124_/com_com(2012)01
24_de.pdf (paġni 1 sa 11)
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Kummissjoni, m’hemmx il-ħtieġa ta’ tibdil. F’każ li l-Kummissjoni ma tissodisfax dan 
l-obbligu, dan ir-Regolament jitlef il-validità fi tmiem it-tieni sena kalendarja wara t-
tressiq tat-tieni rapport.

4. Kif nistgħu niżguraw li m’aħniex nostakolaw lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw?
Waqt bosta djalogi ma’ kollegi kif ukoll ma’ organizzazzjonijiet nongovernattivi, ġie 
diskuss ir-riskju li permezz ta’ din ir-regolamentazzjoni, il-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
jistgħu jiġu indirizzati kważi bħala ‘dannu kollaterali’, hekk kif uħud mill-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw għadhom mhumiex fil-qagħda li jiftħu s-swieq tagħhom minħabba s-
sitwazzjoni ekonomika tagħhom.
Proposta: B’mod addizzjonali għall-pajjiżi proposti mill-Kummissjoni (il-pajjiżi l-
anqas żviluppati, LDCs), li skont l-Artikolu 4 paragrafu 2 ma jistgħux jiġu imposti 
miżuri fil-konfront tagħhom, ir-rapporteur jipproponi diversifikazzjoni ulterjuri abbażi 
tal-kriterju tal-Artikolu 4 paragrafu 1(1) tar-Regolament il-ġdid (Nru 978/2012) dwar 
is-sistema ta’ preferenzi ġeneralizzati.

5. L-Artikolu 6 joħloq realment effett ta’ ingranaġġ għan-negozjati internazzjonali 
dwar il-politika kummerċjali?
Il-maġġorparti tal-kritika fix-xhur li għaddew kienet tikkonċerna dan l-Artikolu, 
fosthom dwar dan li ġej: 
- Dan l-Artikolu joħloq realment effett ta’ ingranaġġ?
- Kif għandna niffaċċjaw is-sitwazzjoni fil-każ li bosta entitajiet kontraenti jixtiequ 

jeskludu lil fornituri partikolari filwaqt li entitajiet kontraenti oħra ma jridux 
jagħmlu dan?

- Fuq il-bażi ta' approvazzjoni ta' esklużjoni skont l-Artikolu 6 mill-Kummissjoni, 
m'għandhiex fl-interess tal-konsistenza tinfetaħ awtomatikament proċedura skont 
l-Artikolu 8 u 10?

- L-applikazzjoni possibbli tal-Artikolu min-naħa ta' entità kontraenti għandha 
tissemma dejjem b'mod mandatorju sa mis-sejħa għall-offerti?

- Permezz ta' dan l-Artikolu, hemm it-theddida ta' burokrazija ulterjuri tal-proċess 
ta' sejħa għall-offerti?

Proposta:
L-Artikolu għandu jinżamm, iżda għandu jiġi żgurat li fl-applikazzjoni ma jiġix 
frammentat is-suq intern iżda tiġi implimentata effettivament il-politika kummerċjali 
tal-UE u jinkiseb effett ta' ingranaġġ (leverage): 
 Fil-każ ta' ftuħ ta' proċedura skont l-Artikolu 8 u 10, l-entitajiet kontraenti jkunu 
jistgħu jirreferu għall-Artikolu.

6. Kif għandna niffaċċjaw is-sitwazzjoni fil-każ li l-entitajiet kontraenti jixtiequ 
jagħmlu użu mill-eċċezzjoni skont l-Artikolu 13? 
Fil-prinċipju, skont il-fehma tar-rapporteur, tagħmel sens regolamentazzjoni skont l-
Artikolu 13 fil-każ ta' avversità (hardship clause). Madankollu, l-entitajiet kontraenti 
m'għandhomx ikunu jistgħu jevitaw dan ir-Regolament permezz ta' eċċezzjoni: 
għandha tiġi żgurata politika kummerċjali komuni kif ukoll effett ta' ingranaġġ 
effettiv.
Proposta: Iż-żieda ta' mekkaniżmu li skont dan il-Kummissjoni tista' tipprojbixxi l-
applikazzjoni tal-eċċezzjoni lil entità kontraenti.
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7. X'marġni ta' manuvra għandha tikseb il-Kummissjoni għall-atti delegati?
Fost l-oħrajn fuq proposta tar-rapporteur u konsultazzjoni max-shadow rapporteurs, il-
koordinaturi ddeċidew b'rabta ma' din it-tema, li jitolbu opinjoni ġuridika mis-servizz 
legali tal-Parlament. Din mistennija fil-ġimgħat li ġejjin.
Proposta: Emenda għall-proposta tal-Kummissjoni fejn applikabbli, abbażi tal-
proposti tas-servizz legali tal-Parlament Ewropew.


