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PR_COD_1amCom

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***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 jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali - pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari. Il-korrezzjonijiet proposti huma 
soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-ntestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att ikollu 
l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċess ta’ 
prodotti u servizzi ta’ pajjiżi terzi għas-suq intern tal-akkwist pubbliku tal-Unjoni u l-
proċeduri li jappoġġjaw in-negozjati marbuta mal-aċċess tal-prodotti u s-servizzi tal-
Unjoni għas-swieq tal-akkwist pubbliku ta’ pajjiżi terzi
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2012)0124),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament 
(C7–0084/2012),

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

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjonijiet tal-
Kumitat għas-Suq Intern ul-Ħarsien tal-Konsumatur, il-Kumitat għall-Iżvilupp, il-Kumitat 
għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b’mod sustanzjali jew li tibdilha b’test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi  l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Għal dan il-għan għandhom jiġu 
stabbiliti regoli tal-oriġini sabiex l-
awtoritajiet/entitajiet kontraenti jkunu jafu 
jekk prodotti u servizzi jkunux koperti 
mill-impenji internazzjonali tal-Unjoni 
Ewropea. L-oriġini ta’ prodott għandha 
tkun iddeterminata skont l-Artikolu 22 sa 
26 tar-Regolament (KE) Nru 2913/1992 

(11) Għal dan il-għan għandhom jiġu 
stabbiliti regoli tal-oriġini sabiex l-
awtoritajiet/entitajiet kontraenti jkunu jafu 
jekk prodotti u servizzi jkunux koperti 
mill-impenji internazzjonali tal-Unjoni 
Ewropea. L-oriġini ta’ prodott għandha 
tkun iddeterminata skont l-Artikolu 22 sa 
26 tar-Regolament (KE) Nru 2913/1992 
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tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi 
Doganali tal-Komunità. Skont dan ir-
Regolament, prodotti għandhom ikunu 
kkunsidrati bħala prodotti tal-Unjoni meta 
jkunu miksuba jew prodotti b’mod sħiħ fl-
Unjoni. Il-prodotti li l-produzzjoni 
tagħhom tkun involviet pajjiż terz wieħed 
jew aktar għandhom jitqiesu bħala li 
joriġinaw mill-pajjiż li fih ikun sar l-aħħar 
proċessar jew ħidma sostanzjali, 
ekonomikament iġġustifikati li jkunu 
twettqu f’impriża mgħammra għal dak il-
għan u li wassal għall-manifattura ta’ 
prodott ġdid jew jirrappreżenta stadju 
importanti tal-manifattura. L-oriġini ta’ 
servizz għandha tkun determinata skont l-
oriġini tal-persuna fiżika jew ġuridika li 
tkun qed tipprovdieh. Il-gwida msemmija 
fil-premessa 9 għandha tkopri l-
applikazzjoni fil-prattika tar-regoli tal-
oriġini.

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi 
Doganali tal-Komunità. Skont dan ir-
Regolament, prodotti għandhom ikunu 
kkunsidrati bħala prodotti tal-Unjoni meta 
jkunu miksuba jew prodotti b’mod sħiħ fl-
Unjoni. Il-prodotti li l-produzzjoni 
tagħhom tkun involviet pajjiż terz wieħed 
jew aktar għandhom jitqiesu bħala li 
joriġinaw mill-pajjiż li fih ikun sar l-aħħar 
proċessar jew ħidma sostanzjali, 
ekonomikament iġġustifikati li jkunu 
twettqu f’impriża mgħammra għal dak il-
għan u li wassal għall-manifattura ta’ 
prodott ġdid jew jirrappreżenta stadju 
importanti tal-manifattura. L-oriġini ta’ 
servizz għandha tkun determinata skont l-
oriġini tal-persuna fiżika jew ġuridika li 
tkun qed tipprovdih. Id-determinazzjoni 
tal-oriġini ta’ servizz għandha ssir b’mod 
konformi mal-Ftehim Ġenerali dwar il-
Kummerċ fis-Servizzi (GATS) tad-WTO. 
Id-dispożizzjonijiet li jiddeterminaw ir-
regoli tal-oriġini tas-servizzi għandhom 
jipprevjenu t-tidwir ma’ restrizzjonijiet 
fuq l-aċċess għas-suq tal-akkwist 
pubbliku tal-UE permezz tat-twaqqif ta’ 
kumpaniji tal-kaxxi tal-ittri. Il-gwida 
msemmija fil-premessa 9 għandha tkopri l-
applikazzjoni fil-prattika tar-regoli tal-
oriġini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Permezz ta’ din l-emenda r-rapporteur jixtieq jenfasizza l-importanza li jiġi pprevenut it-
tidwir mar-restrizzjonijiet tas-suq permezz ta’ kumpaniji tal-kaxxi tal-ittri (b’mod partikolari 
rigward l-Artikolu 3).
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Il-Kummissjoni għandha tqis jekk 
tapprovax li l-awtoritajiet/entitajiet 
kontraenti skont it-tifsira tad-Direttivi 
[2004/17/KE, 2004/18/KE u d-Direttiva 
[….]   tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
ta’ [….]…. dwar l-għoti ta’ kuntratti ta’ 
konċessjoni jeskludu, għall-kuntratti 
b’valur stmat ta’ EUR 5,000,000 jew aktar, 
mill-proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti, 
prodotti u servizzi li mhumiex koperti mill-
impenji internazzjonali li tkun ħadet l-
Unjoni Ewropea, soġġett għall-
approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea.

(12) Il-Kummissjoni għandha tqis jekk 
tapprovax li l-awtoritajiet/entitajiet 
kontraenti skont it-tifsira tad-Direttivi 
[2004/17/KE, 2004/18/KE u d-Direttiva 
[….] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
ta’ [….]…. dwar l-għoti ta’ kuntratti ta’ 
konċessjoni] jeskludu, għall-kuntratti 
b’valur stmat ta’ EUR 5 000 000 jew aktar, 
mill-proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti, 
prodotti u servizzi li mhumiex koperti mill-
impenji internazzjonali li tkun ħadet l-
Unjoni Ewropea. Dan ma jikkonċernax 
proċeduri għall-għoti ta’ prodotti u 
servizzi ta’ kuntratt li joriġinaw mill-
pajjiżi taż-Żona Ekonomika Ewropea kif 
definit mir-regoli tal-oriġini rilevanti, kif 
ukoll prodotti u servizzi ta’ kuntratt li 
joriġinaw minn pajjiżi li jibbenefikaw 
mill-ftehim “Kollox Minbarra Armi” kif 
elenkat fl-Anness IV għar-Regolament 
(UE) Nru 978/2012 tal-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill li japplika skema ta’ 
preferenzi tariffarji ġeneralizzati, kif ukoll 
prodotti u servizzi ta’ kuntratt li joriġinaw 
fil-pajjiżi fil-fażi ta’ żvilupp meqjusa 
bħala vulnerabbli minħabba nuqqas ta’ 
diversifikazzjoni u integrazzjoni 
insuffiċjenti fis-sistema ta’ kummerċ 
internazzjonali kif definit fl-Anness VII 
għar-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill li jappika 
skema ta’ preferenzi tariffarji 
ġeneralizzati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Permezz ta’ din l-emenda r-rapporteur jixtieq jiċċara liema pajjiżi terzi m’għandhomx jiġu 
koperti mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-regolament.
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Għall-kuntratti b’valur stmat ta’ 
EUR 5.000.000 jew aktar, il-Kummissjoni 
għandha tapprova l-esklużjoni maħsuba 
jekk il-ftehim internazzjonali dwar l-aċċess 
għas-suq fil-qasam tal-akkwist pubbliku 
bejn l-Unjoni u l-pajjiż minn fejn joriġinaw 
il-prodotti u/jew is-servizzi, jinkludi, għall-
prodotti u/jew is-servizzi li tagħhom tkun 
qed tiġi proposta l-esklużjoni, 
riżervazzjonijiet espliċiti ta’ aċċess għas-
suq min-naħa tal-Unjoni. Meta ftehim tali 
ma jkunx jeżisti, il-Kummissjoni għandha 
tapprova l-esklużjoni fejn pajjiż terz 
iżomm miżuri restrittivi tal-akkwist li 
jwasslu għal nuqqas ta’ reċiproċità 
sostanzjali fil-ftuħ tas-suq bejn l-Unjoni u 
l-pajjiż terz ikkonċernat. Għandu jkun 
preżunt nuqqas ta’ reċiproċità sostanzjali 
meta miżuri restrittivi tal-akkwist 
jirriżultaw f’diskriminazzjonijiet serji u 
ripetittivi tal-operaturi ekonomiċi, prodotti 
u servizzi tal-UE.

(15) Għall-kuntratti b’valur stmat ta’ 
EUR 5 000 000 jew aktar, il-Kummissjoni 
għandha tapprova l-esklużjoni maħsuba 
jekk il-ftehim internazzjonali dwar l-aċċess 
għas-suq fil-qasam tal-akkwist pubbliku 
bejn l-Unjoni u l-pajjiż minn fejn joriġinaw 
il-prodotti u/jew is-servizzi, jinkludi, għall-
prodotti u/jew is-servizzi li tagħhom tkun 
qed tiġi proposta l-esklużjoni, 
riżervazzjonijiet espliċiti ta’ aċċess għas-
suq min-naħa tal-Unjoni. Meta ftehim tali 
ma jkunx jeżisti, il-Kummissjoni għandha 
tapprova l-esklużjoni fejn pajjiż terz 
iżomm miżuri restrittivi tal-akkwist li 
jwasslu għal nuqqas ta’ reċiproċità 
sostanzjali fil-ftuħ tas-suq bejn l-Unjoni u 
l-pajjiż terz ikkonċernat u l-Kummissjoni 
għandha tniedi investigazzjoni dwar l-
aċċess tal-operaturi ekonomiċi, tal-
prodotti u tas-servizzi tal-UE għas-suq tal-
akkwist tal-pajjiż terz ikkonċernat. 
Għandu jkun preżunt nuqqas ta’ reċiproċità 
sostanzjali meta miżuri restrittivi tal-
akkwist jirriżultaw f’diskriminazzjonijiet 
serji u ripetittivi tal-operaturi ekonomiċi, 
prodotti u servizzi tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Permezz ta’ din l-emenda r-rapporteur jixtieq joħloq rabta iżjed mill-qrib bejn il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 6 u l-Artikolu 8.
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Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Il-Kummissjoni għandha tkun tista’, 
fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq talba ta’ 
partijiet interessati jew ta’ Stat Membru, li, 
fi kwalunkwe mument, tibda 
investigazzjoni esterna fir-rigward ta’ 
prattiki restrittivi tal-akkwist li 
allegatament ikunu għadhom fis-seħħ 
f’pajjiż terz. Għandha tqis b’mod 
partikolari l-fatt li l-Kummissjoni 
approvat għadd ta’ esklużjonijiet 
maħsuba li jikkonċernaw pajjiż terz skont 
l-Artikolu 6(2) ta’ dan ir-Regolament.
Proċeduri investigattivi tali għandhom 
ikunu mingħajr preġudizzju għar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3286/94 
tat-22 ta’ Diċembru 1994 li jistabbilixxi l-
proċeduri tal-Komunità fil-qasam ta’ 
politika kummerċjali komuni sabiex
jiżgura l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-
Komunità skont ir-regoli internazzjonali 
tal-kummerċ, b’mod partikolari dawk 
stabbiliti taħt l-awspiċji tal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ.

(20) Il-Kummissjoni għandha tkun tista’, 
fuq inizjattiva tagħha stess jew fuq talba ta’ 
partijiet interessati jew ta’ Stat Membru, li, 
fi kwalunkwe mument, tibda 
investigazzjoni esterna fir-rigward ta’ 
prattiki restrittivi tal-akkwist li 
allegatament ikunu għadhom fis-seħħ 
f’pajjiż terz. Proċeduri investigattivi tali 
għandhom ikunu mingħajr preġudizzju 
għar-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 3286/94 tat-22 ta’ Diċembru 1994 li 
jistabbilixxi l-proċeduri tal-Komunità fil-
qasam ta’ politika kummerċjali komuni 
sabiex jiżgura l-eżerċizzju tad-drittijiet tal-
Komunità skont ir-regoli internazzjonali 
tal-kummerċ, b’mod partikolari dawk 
stabbiliti taħt l-awspiċji tal-
Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-dispożizzjonijiet sabiex tinħoloq rabta iżjed mill-qrib bejn il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 6 u l-Artikolu 8.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Jekk il-konsultazzjonijiet mal-pajjiż (22) Jekk il-konsultazzjonijiet mal-pajjiż 
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ikkonċernat ma jwasslux għal titjib 
suffiċjenti fl-opportunitajiet għal offerti ta’ 
operaturi ekonomiċi, prodotti u servizzi tal-
UE, il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri 
restrittivi xierqa.

ikkonċernat ma jwasslux għal titjib 
suffiċjenti fl-opportunitajiet għal offerti ta’ 
operaturi ekonomiċi, prodotti u servizzi tal-
UE f’perjodu ta’ żmien raġonevoli jew 
jitqies li l-miżuri ta’ rimedju/korrettivi 
meħuda mill-pajjiż terz ikkonċernat 
mhumiex sodisfaċenti, il-Kummissjoni 
għandha tieħu miżuri restrittivi xierqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Permezz ta’ din l-emenda r-rapporteur jixtieq jevita proċedura ta’ konsultazzjoni li ma 
tispiċċa qatt (premessa ta’ allinjament bit-tħassir tal-Artikolu 9(3) (3).

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Miżuri tali jistgħu jġibu magħhom l-
esklużjoni obbligatorja ta’ ċertu prodotti u 
servizzi ta’ pajjiżi terzi mill-proċeduri tal-
akkwist pubbliku fl-Unjoni Ewropea jew 
jimponu fuq l-offerti, li jikkonsistu fi 
prodotti jew servizzi li joriġinaw minn dak 
il-pajjiż, penali obbligatorja fuq il-prezz. 
Sabiex tiġi evitata ċ-ċirkomvenzjoni ta’ 
dawn il-miżuri, jista’ wkoll ikun meħtieġ li 
jkunu esklużi ċertu persuni ġuridiċi 
kkontrollati minn barranin jew bi sjieda 
barranija stabbiliti fl-Unjoni Ewropea u li 
mhumiex impenjati f’operazzjonijiet 
importanti ta’ negozju b’mod illi jkollhom 
rabta diretta u effettiva mal-ekonomija tal-
Istat Membru kkonċernat. Miżuri xierqa 
ma għandhomx ikunu sproporzjonati meta 
mqabbel mal-prattiki restrittivi tal-akkwist 
li ġew adottati b’reazzjoni għalihom.

(23) Miżuri tali jistgħu jġibu magħhom l-
esklużjoni obbligatorja ta’ ċertu prodotti u 
servizzi ta’ pajjiżi terzi mill-proċeduri tal-
akkwist pubbliku fl-Unjoni Ewropea jew 
jimponu fuq l-offerti, li jikkonsistu fi 
prodotti jew servizzi li joriġinaw minn dak 
il-pajjiż, penali obbligatorja fuq il-prezz. 
Sabiex tiġi evitata ċ-ċirkomvenzjoni ta’ 
dawn il-miżuri, jista’ wkoll ikun meħtieġ li 
jkunu esklużi ċertu persuni ġuridiċi 
kkontrollati minn barranin jew bi sjieda 
barranija stabbiliti fl-Unjoni Ewropea u li 
mhumiex impenjati f’operazzjonijiet 
importanti ta’ negozju b’mod illi jkollhom 
rabta diretta u effettiva mal-ekonomija tal-
Istat Membru kkonċernat. Miżuri xierqa 
ma għandhomx ikunu sproporzjonati meta 
mqabbla mal-prattiki restrittivi tal-akkwist 
li ġew adottati b’reazzjoni għalihom u 
għandhom japplikaw għal perjodu 
massimu ta’ ħames snin.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Permezz ta’ din l-emenda r-rapporteur jixtieq jillimita l-esklużjoni mandatorja ta’ ċerti 
prodotti u servizzi ta’ pajjiżi terzi għal 5 snin.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Fid-dawl tal-politika ġenerali tal-
Unjoni fir-rigward tal-pajjiżi l-anqas 
żviluppati hekk kif prevista, inter alia, fir-
Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 732/2008 tat-22 ta’ Lulju 2008 li 
japplika skema ta’ preferenzi tariffarji 
ġeneralizzati għall-perjodu mill-
1 ta’ Jannar 2009, huwa xieraq li l-
prodotti u s-servizzi minn dawn il-pajjiżi
jiġu assimilati għal prodotti u servizzi tal-
Unjoni.

(26) Fid-dawl tal-objettiv tal-politika 
ġenerali tal-Unjoni li tappoġġja t-tkabbir 
ekonomiku tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw u 
l-integrazzjoni tagħhom fil-katina tal-
valur globali, li hija l-bażi għat-twaqqif 
min-naħa tal-Unjoni ta’ sistema 
ġeneralizzata ta’ preferenzi kif deskritt fil-
qosor fir-Regolament (UE) Nru 978/2012 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, 
huwa xieraq li jiġu assimilati l-prodotti u 
s-servizzi mill-pajjiżi l-anqas żviluppati li 
jibbenefikaw mill-arranġamċnt “Kollox 
Minbarra Armi” kif ukoll prodotti u 
servizzi minn pajjiżi fil-fażi ta’ żvilupp 
meqjusa bħala vulnerabbli minħabba 
nuqqas ta’ diversivikazzjoni u 
integrazzjoni insuffiċjenti fis-sistema ta’ 
kummerċ internazzjonali kif definit 
rispettivament fl-Annessi IV u VII għar-
Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
japplika skema ta’ preferenzi tariffarji 
ġeneralizzati, għal prodotti u servizzi tal-
Unjoni.   

Or. en

Ġustifikazzjoni

Permezz ta’ din l-emenda r-rapporteur jixtieq jeskludi l-LDCs u l-pajjiżi li huma benefiċjarji 
potenzjali tal-SPĠ+ mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament.
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-Kummissjoni għandha tippreżenta, 
mill-inqas kull tliet snin, rapporti dwar l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(30) Il-Kummissjoni għandha tippreżenta, 
mill-inqas kull tliet snin, rapporti dwar l-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Fir-
rapport tagħha, il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta l-funzjonament tar-Regolament 
kif ukoll il-progress magħmul fl-ilħuq ta’ 
reċiproċità fil-ftuħ ta’ swieq ta’ akkwist 
pubbliku. Flimkien mat-tieni rapport 
dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, li għandu jiġi sottomess 
mhux iktar tard minn sitt snin wara d-
dħul fis-seħħ tar-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tissottometti 
proposta sabiex ittejjeb ir-Regolament jew 
tistabbilixxi r-raġunijiet għalfejn, fl-
opinjoni tal-Kummissjoni, ma jkun 
meħtieġ l-ebda tibdil f’dan ir-Regolament. 
Fl-eventwalità li l-Kummissjoni la 
tissottometti proposta u lanqas 
tistabbilixxi r-raġunijiet għalfejn mhu 
meħtieġ l-ebda tibdil f’dan ir-Regolament, 
dan ir-Regolament m’għandux jibqa’ fis-
seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’din l-emenda r-rapporteur jixtieq jintroduċi klawżola ta’ reviżjoni.

Emenda 9

Proposta għal regolament
L-Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistipula regoli dwar 
l-aċċess ta’ prodotti u servizzi ta’ pajjiżi 

1. Dan ir-Regolament jistipula regoli dwar 
l-aċċess ta’ prodotti u servizzi ta’ pajjiżi 
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terzi għall-għoti ta’ kuntratti bil-għan li 
jitwettqu x-xogħlijiet jew biċċa xogħol, il-
provvista ta’ prodotti u l-forniment ta’ 
servizzi mill-awtoritajiet/entitajiet 
kontraenti tal-Unjoni, u jistabbilixxi 
proċeduri li jappoġġjaw in-negozjati fir-
rigward tal-aċċess tal-prodotti u s-servizzi 
tal-Unjoni għas-swieq tal-akkwist pubbliku
tal-pajjiżi terzi.

terzi għall-għoti ta’ kuntratti bil-għan li 
jitwettqu x-xogħlijiet jew biċċa xogħol, il-
provvista ta’ prodotti u l-forniment ta’ 
servizzi mill-awtoritajiet/entitajiet 
kontraenti tal-Unjoni, u jistabbilixxi 
proċeduri li jappoġġjaw in-negozjati fir-
rigward tal-aċċess tal-prodotti u s-servizzi 
tal-Unjoni għas-swieq tal-akkwist pubbliku 
tal-pajjiżi terzi. L-Istati Membri jew l-
awtoritajiet/entitajiet kontraenti tagħhom 
jistgħu jirrestrinġu l-aċċess ta’ prodotti u 
servizzi ta’ pajjiżi terzi għall-proċeduri ta’ 
offerti tagħhom biss permezz ta’ miżuri 
previsti f’dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ‘fornitur’ tfisser kwalunkwe persuna 
fiżika jew ġuridika li toffri prodotti fis-suq;

(a) ‘operatur ekonomiku’ tfisser
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika jew 
entità pubblika jew grupp magħmul minn 
dawn il-persuni u/jew entitajiet li toffri t-
twettiq ta’ xogħlijiet jew biċċa xogħol, il-
forniment ta’ prodotti jew il-forniment ta’ 
servizzi fis-suq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fin-negozjati dwar id-Direttiva dwar l-
Akkwist Pubbliku.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ‘fornitur ta’ servizzi’ tfisser 
kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li 
toffri t-twettiq ta’ xogħlijiet jew biċċa 
xogħol, jew servizzi fis-suq;

(b) ‘offerent’ tfisser operator ekonomiku li 
jkun issottometta offerta; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fin-negozjati dwar id-Direttiva dwar l-
Akkwist Pubbliku.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) it-terminu ‘operatur ekonomiku’ 
għandu jkopri bl-istess mod il-kunċetti ta’ 
fornitur u fornitur tas-servizz;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fin-negozjati dwar id-Direttiva dwar l-
Akkwist Pubbliku.
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Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) operatur ekonomiku li ssottometta 
offerta għandu jissejjaħ ‘offerent’;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fin-negozjati dwar id-Direttiva dwar l-
Akkwist Pubbliku.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragraph 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ‘penali obbligatorja fuq il-prezz’ 
għandha tirreferi għal obbligu għall-
entitajiet kontraenti li jżidu, suġġett għal 
ċerta eċċezzjonijiet, il-prezz tas-servizzi 
u/jew il-prodotti li joriġinaw minn ċertu
pajjiżi terzi u li kienu ġew offerti fil-
proċeduri tal-għoti tal-kuntratt.

(e) “penali obbligatorja fuq il-prezz" 
għandha tirreferi għal obbligu għall-
entitajiet kontraenti li jżidu, suġġett għal 
ċerti eċċezzjonijiet, il-prezz tas-servizzi 
u/jew il-prodotti li joriġinaw minn ċerti
pajjiżi terzi u li jkunu ġew offerti fil-
proċeduri tal-għoti tal-kuntratt.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bidla lingwistika fil-verżjoni Ġermaniża.
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Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) għandu jkun preżunt ‘nuqqas ta’ 
reċiproċità sostanzjali’ meta miżuri 
restrittivi tal-akkwist jirriżultaw 
f’diskriminazzjoni serja u ripetittiva tal-
operaturi ekonomiċi, prodotti u servizzi 
tal-Unjoni. F’dawn il-każijiet, il-
Kummissjoni għandha teżamina sa liema 
livell il-liġijiet dwar l-akkwist pubbliku 
tal-pajjiż ikkonċernat jiżguraw 
trasparenza f’konformità ma’ standards 
internazzjonali fil-qasam tal-akkwist 
pubbliku u jipprekludu kwalunkwe 
diskriminazzjoni kontra l-prodotti, is-
servizzi u l-operaturi ekonomiċi tal-
Unjoni kif ukoll sa liema livell l-
awtoritajiet pubbliċi u/jew l-entitajiet 
individwali tal-akkwist iżommu jew 
jadottaw prattiki diskriminatorji kontra l-
prodotti, is-servizzi u l-operaturi 
ekonomiċi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-oriġini ta’ prodott għandha tkun 
iddeterminata skont l-Artikolu 22 sa 26 
tar-Regolament (KE) Nru 2913/1992 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi
Doganali tal-Komunità.

1. L-oriġini ta’ prodott għandha tkun 
iddeterminata skont ir-Regolament (UE) 
Nru xxxx/yyyy tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill ta’ .... li jistabbilixxi l-Kodiċi
Doganali tal-Unjoni1 x.

__________________ __________________
18 ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1
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1 x 2012/0027(COD)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament 2012/0027(COD) li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni 
(Riformulazzjoni) attwalment qed jiġi ffinalizzat u se jħassar u jissostitwixxi r-Regolament 
(KE) Nru 450/2008 (Kodiċi Doganali Modernizzat) kif ukoll ir-Regolament (KE) Nru 
2913/1992. Għandu jiġi vvotat f’seduta plenarja f’Settembru u għandu jidħol fis-seħħ sa 
1.11.2013.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-oriġini ta’ servizz għandu jkun 
determinat skont l-oriġini tal-persuna fiżika 
jew ġuridika li tkun qed tipprovdieh. L-
oriġini tal-fornitur tas-servizz għandu 
jitqies bħala:

L-oriġini ta’ servizz għandu jkun 
determinat skont l-oriġini tal-persuna fiżika 
jew ġuridika li tkun qed tipprovdih. L-
oriġini tal-operatur ekonomiku li jipprovdi 
s-servizz għandu jitqies bħala:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fin-negozjati dwar id-Direttiva dwar l-
Akkwist Pubbliku.

Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prodotti jew servizzi li joriġinaw mill-
pajjiżi lanqas żviluppati elenkati fl-
Anness I għar-Regolament (KE) 
Nru 732/2008 għandhom ikunu trattati 
bħala prodotti u servizzi koperti.

Prodotti jew servizzi li joriġinaw mill-
pajjiżi lanqas żviluppati elenkati fl-
Anness IV għar-Regolament (UE) 
Nru 978/2012 jew fil-pajjiżi li qed 
jiżviluppaw meqjusa bħala vulnerabbli 
minħabba n-nuqqas ta’ diversifikazzjoni u 



PE516.711v02-00 18/36 PR\1001084MT.doc

MT

integrazzjoni insuffiċjenti fis-sistema ta’ 
kummerċ internazzjonali kif definit fl-
Anness VII għar-Regolament (UE) Nru 
978/2012 għandhom ikunu trattati bħala 
prodotti u servizzi koperti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Permezz ta’ din l-emenda r-rapporteur jixtieq jeskludi l-LDCs u l-pajjiżi li huma benefiċjarji 
potenzjali tal-SPĠ+ mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fuq talba tal-awtoritajiet/entitajiet 
kontraenti, il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta jekk għandhiex tapprova, għall-
kuntratti b’valur stmat ta’ EUR 5,000,000 
jew aktar u li jeskludi t-taxxa fuq il-valur 
miżjud (VAT), l-esklużjoni mill-proċeduri 
għall-għoti ta’ offerti ta’ kuntratt li 
jinkludu prodotti jew servizzi li joriġinaw 
minn barra l-Unjoni, jekk il-valur ta’ 
prodotti jew servizzi mhux koperti jkun
jaqbeż il-50 % tal-valur totali ta’ prodotti 
jew servizzi li jikkostitwixxu l-offerta, 
skont il-kundizzjonijiet li ġejjin.

1. Meta l-Kummissjoni tibda 
investigazzjoni ta’ akkwist estern kif 
previst fl-Artikolu 8, il-Kummissjoni, fuq 
talba tal-awtoritajiet/entitajiet kontraenti u 
wara l-pubblikazzjoni tal-avviż tal-bidu 
f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni, għandha 
tivvaluta jekk għandhiex tapprova, għall-
kuntratti b’valur stmat ta’ EUR 5 000 000 
jew aktar u li jeskludi t-taxxa fuq il-valur 
miżjud (VAT), l-esklużjoni mill-proċeduri 
għall-għoti ta’ offerti ta’ kuntratt li 
jinkludu prodotti jew servizzi li joriġinaw 
minn barra l-Unjoni, jekk il-valur ta’ 
prodotti jew servizzi mhux koperti jkun 
jaqbeż il-50 % tal-valur totali ta’ prodotti 
jew servizzi li jikkostitwixxu l-offerta, 
skont il-kundizzjonijiet li ġejjin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Permezz ta’ din l-emenda r-rapporteur jixtieq joħloq rabta iżjed mill-qrib bejn il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 6 u l-Artikolu 8.
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 4 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) fejn ikun xieraq, kwalunkwe 
informazzjoni oħra li titqies utli mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dak it-tagħrif għandu jkun ipprovdut fi 
żmien tmint ijiem ta’ xogħol, li jibdew fl-
ewwel jum ta’ xogħol wara d-data li fiha 
tirċievi t-talba għal tagħrif addizzjonali.
Jekk il-Kummissjoni ma tirċievi l-ebda 
tagħrif f’dan il-perjodu, il-perjodu ta’ 
żmien stabbilit fil-paragrafu 3 għandu jkun 
sospiż, sakemm il-Kummissjoni tirċievi t-
tagħrif mitlub.

Dak it-tagħrif għandu jkun ipprovdut fi 
żmien tmint ijiem kalendarji, li jibdew fl-
ewwel jum kalendarju wara d-data li fiha 
tirċievi t-talba għal tagħrif addizzjonali.
Jekk il-Kummissjoni ma tirċievi l-ebda 
tagħrif f’dan il-perjodu, il-perjodu ta’ 
żmien stabbilit fil-paragrafu 3 għandu jkun 
sospiż, sakemm il-Kummissjoni tirċievi t-
tagħrif mitlub.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur jixtieq jiżgura li t-terminu ‘jiem kalendarji’ jintuża b’mod konsistenti fil-
proposta kollha minflok ma jintużaw b’mod varju t-termini ‘jiem’, ‘jiem kalendarji’ u ‘jiem 
ta’ xogħol’.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għall-kuntratti li hemm referenza 
għalihom fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni 
dwar l-approvazzjoni tal-esklużjoni 
maħsuba f’perjodu ta’ xahrejn li jibda fl-
ewwel ġurnata xogħol wara d-data li fiha 
tirċievi n-notifika. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 17(2). Dan il-perjodu ta’ żmien 
jista’ jiġi estiż darba b’massimu ta’ 
xahrejn f’każijiet iġġustifikati kif xieraq, 
b’mod partikolari jekk it-tagħrif inkluż fin-
notifika jew fid-dokumenti annessi magħha 
ma jkunx komplut jew mhux eżatt jew jekk 
il-fatti hekk kif rapportati jinbidlu b’mod 
sostanzjali. Jekk, fl-aħħar ta’ dan il-perjodu 
ta’ xahrejn, jew tal-perjodu ta’ żmien estiż, 
il-Kummissjoni ma tkunx adottat deċiżjoni 
li tapprova jew ma tapprovax l-esklużjoni, 
l-esklużjoni għandha titqies bħala mhux 
approvata mill-Kummissjoni.

3. Għall-kuntratti li hemm referenza 
għalihom fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni 
dwar l-approvazzjoni tal-esklużjoni 
maħsuba f’perjodu ta’ xahar li jibda fl-
ewwel ġurnata kalendarja wara d-data li 
fiha tirċievi n-notifika. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 17(2). Dan il-perjodu ta’ żmien 
jista’ jiġi estiż darba b’massimu ta’ xahar
f’każijiet iġġustifikati kif xieraq, b’mod 
partikolari jekk it-tagħrif inkluż fin-
notifika jew fid-dokumenti annessi magħha 
ma jkunx komplut jew mhux eżatt jew jekk 
il-fatti hekk kif rapportati jinbidlu b’mod 
sostanzjali. Jekk, fl-aħħar ta’ dan il-perjodu 
ta’ xahar, jew tal-perjodu ta’ żmien estiż, 
il-Kummissjoni ma tkunx adottat deċiżjoni 
li tapprova jew ma tapprovax l-esklużjoni, 
l-esklużjoni għandha titqies bħala mhux 
approvata mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur jixtieq jiżgura li t-terminu ‘jiem kalendarji’ jintuża b’mod konsistenti fil-
proposta kollha minflok ma jintużaw b’mod varju t-termini ‘jiem’, ‘jiem kalendarji’ u ‘jiem 
ta’ xogħol’. Barra dan, ir-rpporteur jixtieq iqassar it-tul tal-proċeduri fil-proposta kollha 
sabiex tingħata protezzjoni iktar malajr.
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Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-fini tal-punt (b), għandu jkun 
preżunt nuqqas ta’ reċiproċità sostanzjali 
meta miżuri restrittivi tal-akkwist 
jirriżultaw f’diskriminazzjonijiet serji u 
ripetittivi tal-operaturi ekonomiċi, prodotti 
u servizzi tal-UE.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu qed jiġi sostitwit mill-Artikolu 2(2) punt ea (ġdid).

Emenda 24

Proposta għal regolament
L-Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Meta tkun qed tivvaluta jekk jeżistix 
nuqqas ta’ reċiproċità sostanzjali, il-
Kummissjoni għandha teżamina dan li 
ġej:

imħassar

(a) sa liema livell il-liġijiet dwar l-akkwist 
pubbliku tal-pajjiż ikkonċernat jiżguraw 
trasparenza f’konformità mal-istandards 
internazzjonali fil-qasam tal-akkwist 
pubbliku u jipprekludu kwalunkwe 
diskriminazzjoni kontra l-prodotti, is-
servizzi u l-operaturi ekonomiċi tal-
Unjoni;
(b) sa liema livell l-awtoritajiet pubbliċi 
u/jew entitajiet tal-akkwist individwali 
jżommu jew jadottaw prattiki 
diskriminatorji kontra prodotti, servizzi u 
operaturi ekonomiċi tal-Unjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-paragrafu qed jiġi sostitwit mill-Artikolu 2(2) punt ea (ġdid).

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Paragrafu 1 ma għandux japplika fejn il-
Kummissjoni tkun adottat l-att ta’ 
implimentazzjoni dwar l-aċċess temporanju 
tal-prodotti u servizzi minn pajjiż impenjat 
f’negozjati sostanzjali mal-Unjoni hekk kif 
stabbilit fl-Artikolu 9(4).

8. Paragrafu 1 ma għandux japplika fejn il-
Kummissjoni tkun adottat l-att ta’ 
implimentazzjoni dwar l-aċċess temporanju 
tal-prodotti u servizzi minn pajjiż impenjat 
f’negozjati mal-Unjoni hekk kif stabbilit fl-
Artikolu 9(4).

Or. en

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 1 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’ fi kwalunke ħin, fuq 
inizjattiva tagħha stess jew fuq talba tal-
partijiet interessati jew ta’ Stat Membru, 
tiftaħ investigazzjoni esterna dwar l-
akkwist fir-rigward ta’ miżuri allegatament 
restrittivi tal-akkwist, meta tqis li din l-
azzjoni tkun fl-interess għall-Unjoni.

Il-Kummissjoni tista’ fi kwalunke ħin, fuq 
inizjattiva tagħha stess jew fuq talba tal-
partijiet interessati, l-awtorità/entità 
kontraenti jew ta’ Stat Membru, tiftaħ 
investigazzjoni esterna dwar l-akkwist fir-
rigward ta’ miżuri allegatament restrittivi 
tal-akkwist.

Or. en
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-investigazzjoni msemmija 
f’paragrafu 1 titwettaq abbażi tal-kriterja 
stipulati f’Artikolu 6.

imħassar

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-valutazzjoni li titwettaq mill-
Kummissjoni dwar jekk miżuri restrittivi 
tal-akkwist ikunux qed jiġu applikati minn 
pajjiżi terzi kkonċernati għandha ssir 
abbażi ta’ tagħrif mogħti minn partijiet 
interessati u Stati Membri u/jew fatti 
miġbura mill-Kummissjoni matul l-
investigazzjoni tagħha, u għandha tiġi 
konkluża f’perjodu ta’ disa’ xhur wara li 
tkun bdiet l-investigazzjoni. F’każijiet 
iġġustifikati kif xieraq dan il-perjodu ta’ 
żmien jista’ jiġi estiż bi tliet xhur.

3. Il-valutazzjoni li titwettaq mill-
Kummissjoni dwar jekk miżuri restrittivi 
tal-akkwist ikunux qed jiġu applikati minn 
pajjiżi terzi kkonċernati għandha ssir 
abbażi ta’ tagħrif mogħti minn partijiet
interessati u Stati Membri u/jew fatti 
miġbura mill-Kummissjoni matul l-
investigazzjoni tagħha, u għandha tiġi 
konkluża f’perjodu ta’ sitt xhur wara li 
tkun bdiet l-investigazzjoni. F’każijiet 
iġġustifikati kif xieraq dan il-perjodu ta’ 
żmien jista’ jiġi estiż bi tliet xhur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Barra dan, ir-rpporteur jixtieq iqassar it-tul tal-proċeduri fil-proposta kollha sabiex jipprovdi 
ħarsien iktar malajr.
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-miżuri rimedjali/korrettivi li jkunu 
ttieħdu mill-pajjiż terz ikkonċernat 
jintemmu, jiġu sospiżi jew implimentati 
b’mod mhux xieraq, il-Kummissjoni tista’:

Fejn il-miżuri rimedjali/korrettivi li jkunu 
ttieħdu mill-pajjiż terz ikkonċernat 
jintemmu, jiġu sospiżi jew implimentati 
b’mod mhux xieraq, il-Kummissjoni 
taġixxi skont l-Artikolu 10 sabiex tadotta 
atti ta’ implimentazzjoni sabiex tillimita l-
aċċess ta’ prodotti u servizzi li joriġinaw 
f’pajjiż terz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Permezz ta’ din l-emenda r-rapporteur jixtieq jevita proċedura ta’ konsultazzjoni li ma 
tintemm qatt.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) tkompli jew terġa tibda l-konsultazzjoni 
mal-pajjiż terz ikkonċernat, u/jew

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Permezz ta’ din l-emenda r-rapporteur jixtieq jevita proċedura ta’ konsultazzjoni li ma 
tintemm qatt.
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Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) tieħu azzjoni skont Artikolu 10 li 
tadotta atti ta’ implimentazzjoni biex 
tillimita l-aċċess għal prodotti u servizzi li 
joriġinaw minn pajjiż terz

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Permezz ta’ din l-emenda r-rapporteur jixtieq jevita proċedura ta’ konsultazzjoni li ma 
tintemm qatt.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn, wara li tkun bdiet il-
konsultazzjoni, jidher li l-aktar mod xieraq 
sabiex tintemm prattika restrittiva ta’ 
akkwist tkun il-konklużjoni ta’ ftehim 
internazzjonali, għandhom jitwettqu 
negozjati skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikoli 207 u 218 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Jekk 
pajjiż ikun impenja ruħu f’negozjati 
sostanzjali mal-Unjoni Ewropea dwar l-
aċċess għas-suq fil-qasam tal-akkwist 
pubbliku, il-Kummissjoni għandha tadotta 
att ta’ implimentazzjoni li jipprevedi li l-
prodotti u s-servizzi minn dak il-pajjiż ma 
jistgħux jiġu esklużi mill-proċeduri għall-
għoti ta’ kuntratti skont Artikolu 6.

4. Fejn, wara li tkun bdiet il-
konsultazzjoni, jidher li l-aktar mod xieraq 
sabiex tintemm prattika restrittiva ta’ 
akkwist tkun il-konklużjoni ta’ ftehim 
internazzjonali, għandhom jitwettqu 
negozjati skont id-dispożizzjonijiet tal-
Artikoli 207 u 218 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Jekk 
pajjiż ikun impenja ruħu f’negozjati mal-
Unjoni Ewropea dwar l-aċċess għas-suq 
fil-qasam tal-akkwist pubbliku, il-
Kummissjoni għandha tadotta att ta’ 
implimentazzjoni li jipprevedi li l-prodotti 
u s-servizzi minn dak il-pajjiż ma jistgħux 
jiġu esklużi mill-proċeduri għall-għoti ta’ 
kuntratti skont Artikolu 6.

Or. en
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Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fil-każ li konsultazzjoni ma’ pajjiż terz 
ma twassalx għal riżultati sodisfaċenti fi 
żmien 15-il xahar mid-data meta tkun bdiet 
il-konsultazzjoni mal-pajjiż terz, il-
Kummissjoni għandha ttemm il-
konsultazzjoni u tikkunsidra azzjoni skont 
l-Artikolu 10 biex tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jillimitaw l-aċċess ta’ 
prodotti u servizzi li joriġinaw minn pajjiż 
terz.

6. Fil-każ li konsultazzjoni ma’ pajjiż terz 
ma twassalx għal riżultati sodisfaċenti fi 
żmien 12-il xahar mill-jum kalendarju 
meta tkun bdiet il-konsultazzjoni mal-
pajjiż terz, il-Kummissjoni għandha ttemm 
il-konsultazzjoni u tikkunsidra azzjoni 
skont l-Artikolu 10 biex tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jillimitaw l-aċċess ta’ 
prodotti u servizzi li joriġinaw minn pajjiż 
terz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Barra dan, ir-rpporteur jixtieq iqassar it-tul tal-proċeduri fil-proposta kollha sabiex jipprovdi 
ħarsien iktar malajr.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn f’investigazzjoni skont Artikolu 8, 
u wara li tkun segwita l-proċedura prevista 
f’Artikolu 9, jinsab li miżuri restrittivi tal-
akkwist adottati jew applikati minn dak il-
pajjiż terz wasslu għal nuqqas ta’ 
reċiproċità importanti fil-ftuħ tas-suq bejn 
l-Unjoni u l-pajjiż terz, kif imsemmi 
f’Artikolu 6, il-Kummissjoni tista’ tadotta 
atti ta’ implimentazzjoni sabiex tillimita 
temporanjament l-aċċess għal prodotti u 
servizzi mhux koperti li joriġinaw minn 
pajjiż terz. Dawk l-atti ta’ 

1. Fejn f’investigazzjoni skont Artikolu 8, 
u wara li tkun segwita l-proċedura prevista 
f’Artikolu 9, jinsab li miżuri restrittivi tal-
akkwist adottati jew applikati minn dak il-
pajjiż terz wasslu għal nuqqas ta’ 
reċiproċità importanti fil-ftuħ tas-suq bejn 
l-Unjoni u l-pajjiż terz, kif imsemmi 
f’Artikolu 6, il-Kummissjoni tista’ tadotta 
atti ta’ implimentazzjoni sabiex tillimita 
temporanjament għal mhux iktar minn 
ħames snin l-aċċess għal prodotti u 
servizzi mhux koperti li joriġinaw minn 
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implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 17(2).

pajjiż terz. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 17(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Permezz ta’ din l-emenda r-rapporteur jixtieq jillimita l-esklużjoni mandatorja ta’ ċerti 
prodotti u servizzi ta’ pajjiżi terzi għal 5 snin.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 11 - paragrafu 1 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk il-miżuri adottati skont l-Artikolu 
9(4) u l-Artikolu 10 ma jkunu, fil-
frattemp, ġew sospiżi jew imħassra, 
għandhom jiskadu ħames snin wara d-
dħul fis-seħħ tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Permezz ta’ din l-emenda r-rapporteur jixtieq jillimita l-esklużjoni mandatorja ta’ ċerti 
prodotti u servizzi ta’ pajjiżi terzi għal 5 snin.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Awtoritajiet/entitajiet kontraenti jistgħu 
jiddeċiedu li, fil-qafas tal-proċedura tal-
akkwist, ma japplikawx il-miżuri skont 

1. Awtoritajiet/entitajiet kontraenti jistgħu 
jitolbu lill-Kummissjoni biex, fil-qafas tal-
proċedura tal-akkwist, ma tapplikax il-
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Artikolu 10 jekk: miżuri skont Artikolu 10 jekk:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla hija meħtieġa minħabba r-rabta iktar mill-qrib bejn l-Artikolu 6 u l-Artikolu 8 u 
t-tibdil rispettiv fihom.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1) Jekk, fl-aħħar ta’ 15-il jum kalendarju, 
il-Kummissjoni ma tkunx adottat 
deċiżjoni li tapprova jew ma tapprovax din 
it-talba, għandu jitqies li t-talba ma tkunx 
ġiet approvata mill-Kummissjoni. 
F’ċirkostanzi eċċezzjonali, din l-iskadenza 
tista’ tiġi estiża b’perjodu massimu ieħor 
ta’ ħamest ijiem kalendarju. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla hija meħtieġa minħabba r-rabta iktar mill-qrib bejn l-Artikolu 6 u l-Artikolu 8 u 
t-tibdil rispettiv fihom.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 2 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn awtorità/entità kontraenti jkollha l-
intenzjoni li ma tapplikax il-miżuri adottati 
skont l-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament, 
jew applikabbli mill-ġdid skont l-

Fejn awtorità/entità kontraenti jkollha l-
intenzjoni li ma tapplikax il-miżuri adottati 
skont l-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament, 
jew applikabbli mill-ġdid skont l-
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Artikolu 11, għandha tindika dan fin-
notifika ta’ kuntratt li għandha tippubblika 
skont Artikolu 35 tad-Direttiva 2004/18/KE 
jew Artikolu 42 tad-Direttiva 2004/17/KE. 
Għandha tinnotifika lill-Kummissjoni sa 
mhux aktar tard minn għaxart ijiem 
kalendarji wara l-pubblikazzjoni tan-
notifika tal-kuntratt.

Artikolu 11, għandha tindika dan fin-
notifika ta’ kuntratt li għandha tippubblika 
skont l-Artikolu 35 tad-
Direttiva 2004/18/KE jew l-Artikolu 42 
tad-Direttiva 2004/17/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla hija meħtieġa minħabba r-rabta iktar mill-qrib bejn l-Artikolu 6 u l-Artikolu 8 u 
t-tibdil rispettiv fihom.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 2 - subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-notifika għandha tintbagħat permezz 
ta’ mezzi elettroniċi u bl-użu ta’ formoli 
standard. Il-Kummissjoni għanda tadotta 
atti ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxu 
formoli standard għan-notifiki tal-kuntratti 
u n-notifikazzjoni skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 17(3).

Il-Kummissjoni għanda tadotta atti ta’ 
implimentazzjoni li jistabbilixxu formoli 
standard għan-notifiki tal-kuntratti skont il-
proċedura konsultattiva msemmija fl-
Artikolu 17(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla hija meħtieġa minħabba r-rabta iktar mill-qrib bejn l-Artikolu 6 u l-Artikolu 8 u 
t-tibdil rispettiv fihom.
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Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 13 - paragrafu 2 - subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

In-notifika għandha tinkludi t-tagħrif li 
ġej:

imħassar

(a) l-isem u d-dettalji tal-kuntatt tal-
awtorità/entità kontraenti;
(b) deskrizzjoni tal-prodott tal-kuntratt;
(c) tagħrif dwar l-oriġini tal-operatur 
ekonomiku, il-prodotti u/jew is-servizzi li 
għandhom jiġu ammessi;
(d) ir-raġunijiet li fuqhom hija bbażata d-
deċiżjoni li ma jiġux applikati miżuri 
restrittivi u ġustifikazzjoni ddettaljata 
għall-użu tal-eċċezzjoni;
(e) fejn xieraq, kwalunkwe tagħrif ieħor 
meqjus bżonnjuż mill-awtorità/entità 
kontraenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-bidla hija meħtieġa minħabba r-rabta iktar mill-qrib bejn l-Artikolu 6 u l-Artikolu 8 u 
t-tibdil rispettiv fihom.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 14 tista’ tkun revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ 
revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din tidħol 

3. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 14 tista’ tkun revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ 
revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din tidħol 
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fis-seħħ fil-ġurnata wara dik tal-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fid-deċiżjoni 
msemmija. Ma għandhiex taffettwa l-
validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun 
diġà fis-seħħ.

fis-seħħ fil-ġurnata kalendarja wara dik 
tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
aktar tard speċifikata fid-deċiżjoni 
msemmija. Ma għandhiex taffettwa l-
validità ta’ kwalunkwe att delegat li jkun 
diġà fis-seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporteur jixtieq jiżgura li t-terminu ‘jiem kalendarji’ jintuża b’mod konsistenti fil-
proposta kollha minflok ma jintużaw b’mod varju t-termini ‘jiem’, ‘jiem kalendarji’ u ‘jiem 
ta’ xogħol’.

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sal-1 ta’ Jannar 2017, u mill-inqas kull 
tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament u dwar il-progress li jkun 
sar fin-negozjati internazzjonali, skont dan 
ir-Regolament, fir-rigward tal-aċċess għall-
operaturi ekonomiċi tal-UE għall-proċeduri 
ta’ għoti ta’ kuntratti pubbliċi fil-pajjiżi 
terzi. Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni, fuq 
talba tagħha, tagħrif xieraq.

Mill-inqas kull tliet snin wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar 
l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u 
dwar il-progress li jkun sar fin-negozjati 
internazzjonali, skont dan ir-Regolament, 
fir-rigward tal-aċċess għall-operaturi 
ekonomiċi tal-UE għall-proċeduri ta’ għoti 
ta’ kuntratti pubbliċi fil-pajjiżi terzi. Għal 
dan il-għan, l-Istati Membri għandhom 
jipprovdu lill-Kummissjoni, fuq talba 
tagħha, tagħrif xieraq. Meta l-
Kummissjoni tissottometti t-tieni rapport 
tagħha, għandha tippreżenta wkoll lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill proposta 
leġiżlattiva għal Regolament emendat jew 
inkella tistabbilixxi raġunijiet għaliex fl-
opinjoni tagħha ma huwa meħtieġ l-ebda 
tibdil. Jekk il-Kummissjoni ma 
tikkonformax ma’ dan l-obbligu, ir-
Regolament jieqaf japplika fi tmiem it-
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tieni sena wara s-sottomissjoni tat-tieni 
rapport.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’din l-emenda r-rapporteur jixtieq jintroduċi klawżola ta’ reviżjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Fil-21 ta’ Marzu 2012 il-Kummissjoni ppreżentat l-hekk imsejħa Inizjattiva Internazzjonali 
tal-Akkwist: proposta għal regolament għar-restrezzjoni tal-aċċess għas-suq tal-akkwist 
pubbliku tal-UE għall-pajjiżi terzi li ma joffrux aċċess reċiproku għas-swieq tagħhom.  L-
għan tal-Kummissjoni hu li jinħalaq effett ta’ lieva fin-negozjati kummerċjali bilaterali mal-
pajjiżi terzi dwar il-ftuħ tas-swieq tal-akkwist pubbliku. L-Artikolu III:8 tal-GATT u l-
Artikolu XIII tal-GATS jeskludu l-akkwisti pubbliċi mid-dixxiplini multilaterali ewlenin tad-
WTO. Bosta pajjiżi terzi jsibuha bi tqila sabiex jiftħu s-swieq tal-akkwist pubbliku tagħhom 
għall-kompetizzjoni internazzjonali jew li jiftħu dawk is-swieq aktar milli diġà għamlu. Bħala 
riżultat ta’ dan, l-operaturi ekonomiċi tal-UE jaffrontaw prattiki restrittivi tal-akkwist 
mingħand bosta sħab kummerċjali tal-Unjoni.

Minbarra negozjati kummerċjali li għaddejjin mal-msieħba kummerċjali ewlenin (bħall-Istati 
Uniti, il-Kanada, il-Ġappun jew l-Indja) u impenji meħuda minn 15-il Partit tal-Ftehim dwar 
l-Akkwisti Pubbliċi (GPA) plurilaterali 1 – li ġie rivedut u qed jistenna l-approvazzjoni mill-
Kunsill u l-Parlament – ir-regolament propost huwa maħsub sabiex jikkomplimenta l-isforzi li 
għaddejjin tal-UE biex tiftaħ is-swieq tal-akkwisti pubbliċi għall-kumpaniji tal-UE fil-pajjiżi 
terzi.

Il-ftuħ tas-swieq tal-akkwist pubbliċi 

Jidher li qed jiżdied in-nuqqas ta’ qbil bejn, min-naħa waħda, it-trasparenza ġuridika tas-
swieq tal-akkwist pubbliku tal-UE u l-ambizzjonijiet u l-interessi f’dan il-qasam tal-UE, u, 
min-naħa l-oħra, il-prattiki restrittivi tal-imsieħba kummerċjali ewlenin.

Is-suq ta-akkwist pubbliku tal-UE huwa de jure prinċipalment miftuħ għall-kompetizzjoni 
internazzjonali, li jirrifletti l-impenn tal-UE lejn il-kummerċ liberu. Skont il-Kummissjoni2, 
is-sehem tal-akkwist pubbliku tal-UE huwa stmat bejn 15 u 20 % tal-PDG tal-UE, waqt li 
85 % tas-swieq Ewropej huma miftuħa għal ammont ta’ EUR 352 biljun, meta mqabbla mat-
32 % ta’ dawk tal-Istati Uniti għal ammont ta’ EUR 178 biljun, u 28 % ta’ dawk Ġappuniżi 
għal ammont ta’ EUR 27 biljun.  Madankollu, xi esperti – kif deskritt fil-qosor fl-istima 
ddettaljata tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni mill-Parlament 3 – isostnu li jista’ jkun 
li l-Kummissjoni kkalkulat ħażin il-livell relattiv ta’ trasparenza tas-swieq tal-akkwist tal-UE 
fil-valutazzjoni tal-impatt tagħha tal-proposta. Huma ssuġġerew li l-iffukar kellu jkun fuq it-
trasparenza de facto mkejla permezz tar-rata ta’ penetrazzjoni. Għandu jiġi nnutat f’dan il-
kuntest, li r-rata ta’ penetrazzjoni tiddependi fuq għadd ta’ fatturi differenti bħad-daqs tas-suq, 
l-ostakli lingwistiċi, it-teknoloġija (inkluża l-ispeċjalizzazzjoni), fatturi determinanti oħra ta’ 

                                               
1 Dawn huma l-Armenja, il-Kanada, l-UE rigward it-28 Stat Membru tagħha, Ħong Kong, l-Islanda, l-Iżrael, il-
Ġappun, il-Korea, il-Liechtenstein, in-Norveġja, Singapore, l–Isvizzera, it-Tajwan, l-Istati Uniti, il-Pajjiżi l-
Baxxi f’isem Aruba.
2 Sors: Stqarrija għall-istampa tal-Kummissjoni Ewropea: Inizjattiva dwar l-akkwist pubbliku estern –
Mistoqsijiet Frekwenti, 21 ta’ Marzu 2012.
3 Sors: L-aċċess reċiproku tal-pajjiżi terzi għall-akkwist pubbliku tal-UE – stima dettaljata magħmula mill-Unità 
tal-Valutazzjoni tal-Impatt tal-PE tal-Valutazzjoni tal-Impatt tal-Kummissjoni Ewropea, Ġunju 2013.
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penetrazzjoni tal-importazzjonijiet b’influwenza ta’ vantaġġ komparattiv, iżda wkoll il-mod li 
bih l-impriżi barranin jipparteċipaw fis-suq tal-akkwist tal-UE, prinċipalment permezz tal-
parteċipazzjoni ta’ affiljati barranin fis-swieq tal-akkwist pubbliku. Din hija relativament 
għolja fl-UE (penetrazzjoni indiretta).

B’mod ġenerali, is-swieq tal-akkwist pubbliku jikkostitwixxu interess offensiv b’saħħtu tal-
UE fin-negozjati kummerċjali mal-pajjiżi terzi, billi bosta kumpaniji tal-UE huma 
kompetittivi ħafna f’ħafna setturi.

Saret ħaġa ovvja li bosta pajjiżi terzi mhumiex lesti li jiftħu s-swieq tal-akkwist pubbliku 
tagħhom għall-kumpaniji tal-UE. Barra dan, il-Kummissjoni osservat żieda fl-għadd ta’ 
miżuri protezzjonistiċi meħuda mill-pajjiżi terzi f’dawn l-aħħar snin, li de facto jew de jure 
jirrestrinġu l-aċċess għas-swieq tal-akkwist pubbliku tagħhom. Dan jinkludi rekwiżiti 
protezzjonistiċi bħall-impożizzjoni ta’ trasferimenti tat-teknoloġija bħala kundizzjoni għall-
għoti ta’ kuntratti pubbliċi jew rekwiżiti ta’ kontenut lokali.

Sa issa, l-UE sa ċertu punt biss irnexxielha tiftaħ is-swieq tal-akkwist pubbliku permezz ta’ 
ftehimiet kummerċjali. Il-GPA għandu biss ftit pajjiżi firmatarji – ma jidhirx li l-ekonomiji 
emerġenti l-kbar bħall-Indja, il-Brażil u ċ-Ċina huma daqshekk interessati li jingħaqdu mal-
GPA fil-futur qarib.  Minkejja r-reviżjoni tal-GPA, il-GPA għadu jinkludi eċċezzjonijiet varji 
u ma jimpenjax b’mod sistematiku l-livelli kollha tal-gvern. Il-Ftehim Bilaterali ta’ Kummerċ 
Ħieles (FTA) tal-UE mal-pajjiżi terzi ta’ spiss jinkludi wkoll eżenzjonijiet għall-aċċess għas-
swieq tal-akkwist pubbliku għall-kumpaniji tal-UE. Meta wieħed jikkunsidra li s-swieq tal-
akkwist pubbliku tal-UE fil-parti l-kbira tagħhom huma miftuħa għall-offerenti barranin, kien 
diffiċli għall-Kummissjoni li tissodisfa l-impenji magħmula mill-pajjiżi terzi f’dan il-qasam 
fin-negozjati kummerċjali.

Kwistjoni ta’ azzjoni fil-livell tal-UE?

Il-possibbiltà li jiġi ristrett l-aċċess għas-swieq għall-pajjiżi terzi mhux involuti f’negozjati 
kummerċjali mal-UE għandha l-għan li toħloq effett ta’ lieva fin-negozjati kummerċjali mal-
pajjiżi terzi bil-għan li jinfetħu s-swieq tal-akkwist pubbliku tagħhom. Dan jista’ jsir 
b’konformità sħiħa mal-liġi tad-WTO billi l-akkwist pubbliku mhuwiex kopert mill-ftehim 
multilaterali tad-WTO. Billi l-UE jista’ jkollha l-possibbiltà li tagħlaq is-swieq tal-akkwist 
pubbliku tagħha b’mod temporanju u b’mod parzjali għal kumpaniji ta’ pajjiżi terzi, li 
japplikaw miżuri tal-akkwist restrittivi, il-Kummissjoni temmen li dan għandu jagħti inċentiv 
lill-pajjiżi terzi biex jibdew negozjati dwar din il-kwistjoni mal-UE.

L-aċċes għas-swieq għall-akkwist pubbliku min-naħa ta’ kumpaniji mill-pajjiżi terzi huwa 
parti mill-Politika Kummerċjali Komuni (CCP) tal-UE, li taqa’ taħt il-kompetenza esklużiva 
tal-Unjoni. Attwalment jeżistu żewġ każijiet biss li fihom l-UE rrestrinġiet dan l-aċċess billi 
pprovdiet il-possibbiltà lill-Istati Membri (jew l-entitajiet kontraenti tagħhom) li jirrifjutaw 
offerti minn pajjiżi terzi: fis-settur tal-utilitajiet (pereżempju s-servizzi postali tat-
telekomunikazzjoni, l-ilma, l-enerġija), id-Direttiva 2004/17/KE tipprevedi l-possibbiltà 
għall-entitajiet kontraenti li jirrifjutaw prodotti barranin li ma jkunu koperti minn ebda 
impenn internazzjonali tal-UE mill-proċedura tal-offerti tagħha jew li jagħtu preferenza lill-
offerti Ewropej u l-offerti koperti mill-obbligi internazzjonali tal-UE, f’każijiet ta’ offerti 
ekwivalenti. Fil-qasam tad-difiża, premessa fid-Direttiva dwar l-Akkwist fl-Oqsma tad-Difiża 
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u s-Sigurtà (2009/81/KE) tikkonferma li huma l-Istati Membri li għandhom jiddeċiedu jekk l-
awtoritajiet kontraenti tagħhom jistgħux jaċċettaw jew le offerti minn pajjiżi terzi.

L-operaturi ekonomiċi mill-pajjiżi terzi, li jżommu restrizzjonijiet jew kundizzjonalità 
importanti għall-aċċess għas-swieq tal-akkwist pubbliku tagħhom u, għaldaqstant, ma 
jipprovdux aċċess reċiproku, qegħdin dejjem iżjed jagħmlu offerti fil-proċedimenti tal-
akkwist pubbliku tal-UE. Din is-sitwazzjoni wasslet sabiex ċerti Stati Membri ħadu miżuri 
b’mod unilaterali sabiex jirrestrinġu l-aċċess għall-operaturi ekonomiċi ta’ pajjiżi terzi, li 
magħhom l-UE ma ffirmat l-ebda impenn ta’ aċċess għas-swieq. Hu probabbli li l-miżuri 
nazzjonali jew reġjonali li jirrestrinġu l-aċċess għas-swieq tal-akkwist pubbliku għall-miżuri 
tal-pajjiżi terzi jimminaw il-prinċipju ta’ uniformità tas-CCP u jmorru kontra l-kompetenza 
esklużiva tal-Unjoni f’dan il-qasam kif iddikjarat fl-Artikolu 3(1)(e) TFUE.

Barra dan, l-UE qablet dwar riżerva ta’ aċċess esklużiv għas-swieq meħuda mill-UE ma’ 
pajjiżi terzi fil-qafas ta’ għadd ta’ ftehimiet kummerċjali. Il-Kummissjoni ssostni li fl-interessi 
taċ-ċarezza u t-trazparenza legali, jeħtieġ li dawn ir-riżervi jiġu ttrasferiti fil-liġi tal-UE. 
Kwalunkwe restrizzjoni għandha tiġi stipulata b’mod ċar mill-awtoritajiet kontraenti u 
għandha tkun soġġetta għal approvazzjoni mill-Kummissjoni tal-UE sabiex tinżamm l-
uniformità tas-CCP u l-applikazzjoni tagħha. L-istrument jipprovdi bażi legali għall-adozzjoni 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, li jittrasferixxu dawn ir-restrizzjonijiet għas-swieq, u, 
għaldaqstant, iżidu t-trasparenza tas-swieq tal-akkwist pubbliku.

It-titjib tar-regolament propost

Il-proposta tressqet b’mod konġunt mill-Kummissarju Barnier u l-Kummissarju de Gucht, li t-
tnejn iddikjaraw li jemmnu bis-sħiħ fil-ħtieġa li l-Unjoni jkollha dan l-istrument.

Madankollu, ir-reazzjonijiet fil-Kunsill kienu mħallta: bi blokk ta’ Stati Membri li appoġjaw 
il-proposta, u blokk ugwalment importanti ta’ Stati Membri li ma pperċepewx ħtieġa għal 
azzjoni u rrifjutaw l-idea billi jqisu l-istrument bħala miżura protezzjonistika, li jista’ jkollha 
riperkussjonijiet negattivi fuq il-kummerċ globali (prinċipalment permezz ta’ miżuri possibbli 
ta’ ritaljazzjoni minn pajjiżi terzi b’saħħithom).  Sfortunatament, il-Kunsill ma kienx kapaċi 
jiżblokka din is-sitwazzjoni u jippromwovi diskussjonijiet dwar is-sustanza tal-proposta. Ir-
rapporteur jixtieq jissuġġerixxi ftit emendi, li jistgħu jgħinu jnaqqsu d-distanza bejn l-
oppożituri feroċi u l-promoturi qawwija tal-proposta:

Jiġi vvalutat l-impatt tagħha u jiġi rivedut l-istrument: Fl-opinjoni tar-rapporteur, ma ngħatat 
l-ebda tweġiba ssustanzjata għall-mistoqsija, jekk ir-regolament hux se jikkontribwixxi jew le 
għal iżjed ftuħ tas-swieq tal-akkwist pubbliku jew jekk hux se jkun strument protezzjonistiku. 
Għalhekk, l-oġġezzjoni tal-istrument kollu kemm hu kieku tkun disputabbli wkoll. 
Għaldaqstant, ir-rapporteur jissuġġerixxi li tiġi inkorporata klawżola ta’ reviżjoni, li tobbliga 
lill-Kummissjoni tanalizza l-impatt tar-regolament, wara li jkun daħal fis-seħħ u jkun ġie 
applikat għal għadd ta’ snin, u tirrevedih skont kif xieraq. Għall-istess raġuni, ir-rapporteur 
jissuġġerixxi li l-applikazzjoni ta’ kwalunkwe miżura restrittiva meħuda permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni tiġi llimitata għal massimu ta’ 5 snin (b’mod simili għad-dispożizzjonijiet 
fir-Regolamenti dwar id-Difiża tal-Kummerċ tal-UE) sabiex jiġi evitat li dawn il-miżuri 
jirriżultaw f’għeluq permanenti tas-suq.
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Jiġi protett il-prinċipju ta’ uniformità tas-CCP: Kif imsemmi hawn fuq, l-Artikoli 58 u 59 tad-
Direttiva 2004/17/KE jipprevedu l-esklużjoni mis-swieq tal-akkwist pubbliku tal-fornituri ta’ 
prodotti u servizzi partikolari minn pajjiżi terzi. Dawk id-dispożizzjonijiet m’għandhomx 
jibqgħu japplikaw ladarba r-regolament jidħol fis-seħħ. Barra dan, jeżistu dispożizzjonijiet 
nazzjonali u/jew reġjonali f’diversi Stati Membri. Sabiex jiġi pprevenut it-tgħawwiġ tas-suq 
intern, u fl-istess ħin jiġi żgurat effett ta’ lieva effiċjenti li għandu jinkiseb permezz tas-CCP, 
għandu jiġi ddikjarat b’mod ċar fir-Regolament li l-Istati Membri jew l-awtoritajiet kontraenti 
tagħhom ma jistgħux jirrestrinġu l-aċċess tal-prodotti u s-servizzi tal-pajjiżi terzi bl-ebda 
mezzi oħra għajr dawk previsti f’dan ir-Regolament.

Tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-suq intern: Jeżisti r-riskju li l-Artikolu 6 kif propost mill-
Kummissjoni se jwassal għal frammentazzjoni tas-suq intern, billi awtorità kontraenti fi Stat 
Membru partikolari tkun tista’ titlob li teskludi ċertu offerent barrani abbażi ta’ dan l-
Artikolu, waqt li l-istess offerent ikun jista’ jikkompeti għal proġett simili ma’ kumpaniji oħra 
fi Stat Membru ieħor. Għaldaqstant, għandu jkun ċar li l-awtoritajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
azzjoni biss sabiex jitolbu miżuri għar-restrizzjoni tal-aċċess għas-suq tal-akkwist pubbliku 
tagħhom għal ċerti pajjiżi terzi jekk il-Kummissjoni tkun iddeċidiet li tniedi investigazzjoni 
dwar in-nuqqas ta’ reċiproċità sostanzjali min-naħa tal-pajjiż terz ikkonċernat. Għall-istess 
raġuni, l-awtoritajiet kontraenti m’għandhomx ikunu kapaċi jużaw l-eċċezzjonijiet previsti fl-
Artikolu 13 sabiex jevitaw l-applikazzjoni tal-miżuri meħuda mill-Unjoni mingħajr ma jiġu 
ssorveljati b’mod strett mill-Kummissjoni. Hemm bżonn ta’ mekkaniżmu li jippermetti li l-
Kummissjoni tkun tista’ tipprojbixxi, sakemm ma jkunx hemm ġustifikazzjoni xierqa, li 
awtorità kontraenti tevoka eċċezzjoni.

Tiġi evitata ħsara lill-pajjiżi fil-fażi ta’ żvilupp: Jeżisti riskju li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw 
jistgħu jkunu l-vittmi każwali ta’ dan l-istrument minħabba l-fatt li, minħabba s-sitwazzjoni 
ekonomika tagħhom, ċerti pajjiżi li qed jiżviluppaw għad mhumiex fil-pożizzjoni li jiftħu s-
swieq tal-akkwist pubbliku tagħhom. Il-proposta diġà teskludi l-Pajjiżi l-Anqas Żviluppati 
mill-kamp ta’ applikazzjoni tagħha. Ir-rapporteur jissuġġerixxi li jitwessa’ l-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw mhux koperti mill-istrument. Sabiex ikun hemm 
koerenza mal-politika kummerċjali ġenerali tal-UE, il-leġiżlazzjoni kummerċjali eżistenti tal-
UE għandha tittieħed bħala r-referenza għad-definizzjoni tar-relazzjonijiet kummerċjali tal-
UE ma’ tali pajjiżi. Għal dan il-għan, ir-Regolament GSP jipprevedi qafas komprensiv u bi 
ftit tibdil1. Waqt li jkun kontroproduċenti għall-għan tal-proposta li jiġu esklużi mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament il-pajjiżi kollha, li (għadhom) mhumiex ekonomiji żviluppati, 
hija meħtieġa iżjed differenzjazzjoni:  il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, li jitqiesu vulnerabbli 
minħabba n-nuqqas ta’ diversifikazzjoni u integrazjoni insuffiċjenti fis-sistema kummerċjali 
internazzjonali, għandhom jiġu esklużi wkoll mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan l-istrument.

                                               
1 Ir-Regolament (UE) Nru 978/2012 tal-25 ta’ Ottubru 2012 li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji 
ġeneralizzati.


