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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-Akkwist Pubbliku jiżvolġi rwol kruċjali fl-ilħuq tal-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 
għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Il-proposta tal-KE għal direttiva ġdida dwar l-
Akkwist Pubbliku għandha twassal għall-modernizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea f'dan il-
qasam. Din toffri opportunità biex il-proċeduri attwali jiġu ssemplifikati, tiżdied it-trasparenza 
tagħhom u titqies kif dovut l-importanza tal-aspetti relatati mal-effiċjenza enerġetika fix-xiri 
ta' prodotti u servizzi.

L-emendi proposti mir-Rapporteur għal opinjoni jħeġġu l-użu estensiv ta' mezzi elettroniċi ta' 
informazzjoni u komunikazzjoni tul l-istadji differenti tal-akkwist pubbliku – mill-fażi tal-
offerti sal-monitoraġġ tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt. Ir-rikors għall-IT għandu jwassal kemm 
għat-tnaqqis tal-ispejjeż kif ukoll għal parteċipazzjoni ikbar min-naħa tal-impriżi żgħar u 
medji (SMEs). Sabiex jiġi evitat l-effett kuntrarju minħabba għarfien mhux suffiċjenti tal-IT, 
l-Istati Membri mħeġġa jipprovdu opportunitajiet għat-taħriġ neċessarju sabiex jinkisbu l-
ħiliet meħtieġa biex tiġi konkluża l-proċedura elettronika ta' akkwist pubbliku.

Ir-Rapporteur għal opinjoni jissuġġerixxi li jitjieb il-monitoraġġ tal-fażi tal-eżekuzzjoni tal-
kuntratt u tiġi stabbilita opportunità għall-introduzzjoni ta' sanzjonijiet ġodda kontra l-
kuntrattur f'każ ta' ksur gravi tal-kuntratt. Il-monitoraġġ tal-prestazzjoni u l-opportunità li jiġu 
introdotti sanzjonijiet jistgħu jtejbu b'mod sinifikanti l-kultura tal-akkwist u jiżguraw l-iktar 
użu effiċjenti tal-finanzi pubbliċi.

Minħabba li l-piż finanzjarju tal-proċeduri tal-akkwist pubbliku ġie identifikat bħala xkiel 
serju għall-aċċess għal offerti pubbliċi min-naħa tal-SMEs, ir-Rapporteur għal opinjoni 
jissuġġerixxi li l-Kummissjoni tagħmel inventarju tal-Unjoni kollha tad-drittijiet kollha 
relatati mal-akkwist pubbliku, minħabba li l-identifikazzjoni ċara ta' tali drittijiet tippermetti li 
jiġu rieżaminati dawk li huma ta' xkiel mhux raġonevoli. Barra minn hekk, sabiex jiġi 
permess aċċess estensiv għall-offerti pubbliċi, l-Istati Membri mħeġġa jistabbilixxu proċeduri 
ta' rimedju oġġettivi, effiċjenti u rħas. Fid-dawl ta' dan, ir-Rapporteur għal opinjoni jemmen 
fl-użu tal-awtoritajiet kompetenti eżistenti responsabbli għal kuntratti ta' appalt iktar milli fit-
twaqqif ta' korpi ta' sorveljanza ġodda.

Fl-aħħar nett, iżda mhux inqas importanti, qed jiġi enfasizzat b'mod speċjali l-akkwist 
ekoloġiku u l-ħtieġa li jkun inkorporat fil-kriterji ta' valutazzjoni għal prodotti u servizzi 
mixtrija permezz ta' offerta pubblika. Għaldaqstant, il-kriterji tal-għażla għandhom 
jinkorporaw il-kosteffikaċja bbażata fuq analiżi taċ-ċiklu sħiħ tal-ħajja li tqis kif dovut il-
prestazzjoni tal-effiċjenza enerġetika ta' prodotti jew servizzi partikolari matul iċ-ċiklu ta' 
ħajja tagħhom.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:
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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-għoti ta' kuntratti pubbliċi minn jew 
f'isem l-awtoritajiet tal-Istati Membri 
għandu jkun konformi mal-prinċipji tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, b'mod partikolari mal-moviment 
liberu tal-merkanzija, il-libertà tal-
istabbiliment u l-libertà li jingħataw 
servizzi kif ukoll mal-prinċipji li jitnisslu 
minnhom, bħat-trattament ugwali, in-
nondiskriminazzjoni, ir-rikonoxximent 
reċiproku, il-proporzjonalità u t-
trasparenza. Madankollu, għal kuntratti 
pubbliċi li jaqbżu ċertu valur, għandhom 
jitfasslu dispożizzjonijiet li jikkoordinaw 
il-proċeduri ta' akkwist nazzjonali sabiex 
jiġi żgurat li dawn il-prinċipji jingħataw 
effett prattiku u li l-akkwist pubbliku jkun 
miftuħ għall-kompetizzjoni.

(1) L-għoti ta' kuntratti pubbliċi minn jew 
f'isem l-awtoritajiet tal-Istati Membri 
għandu jkun konformi mal-prinċipji tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, b'mod partikolari mal-moviment 
liberu tal-merkanzija, il-libertà tal-
istabbiliment u l-libertà li jingħataw 
servizzi kif ukoll mal-prinċipji li jitnisslu 
minnhom, bħat-trattament ugwali, in-
nondiskriminazzjoni, ir-rikonoxximent 
reċiproku, il-proporzjonalità, il-ftuħ, it-
trasparenza u l-pubbliċità. Madankollu, 
għal kuntratti pubbliċi li jaqbżu ċertu valur, 
għandhom jitfasslu dispożizzjonijiet li 
jikkoordinaw il-proċeduri ta' akkwist 
nazzjonali sabiex jiġi żgurat li dawn il-
prinċipji jingħataw effett prattiku u li l-
akkwist pubbliku jkun miftuħ għall-
kompetizzjoni, waqt li tiġi dejjem żgurata 
l-effikaċja fl-użu tal-fondi pubbliċi. Dan 
se jirrikjedi grad għoli ta' flessibilità 
għall-Istati Membri sabiex jiġu promossi 
soluzzjonijiet effikaċi u idonei.

Emenda 2

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-
akkwist pubbliku adottati skont id-
Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament 

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol
ċentrali fl-istrateġija Ewropa 2020 bħala 
wieħed mill-istrumenti bbażati fuq is-suq li 
għandu jintuża sabiex jinkiseb tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv filwaqt li 
jiġi żgurat l-aktar użu effiċjenti tal-fondi 
pubbliċi. Għal dak il-għan, ir-regoli attwali 
dwar l-akkwist pubbliku adottati skont id-
Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament 
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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.

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-
31 ta' 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
ix-xerrejj pubbliċi jitħallew jagħmlu użu 
aħjar tal-akkwist pubbliku għas-sostenn 
tal-iżvilupp sostenibbli u objettivi oħra 
tas-soċjetà, biex titjieb l-effiċjenza tan-
nefqa pubblika billi jiġi żgurat l-aħjar 
eżitu possibbli f'termini tal-proporzjon tal-
kostijiet u tal-benefiċċji, jitnaqqsu l-
ispejjeż kemm għall-awtoritajiet pubbliċi 
kif ukoll għall-impriżi u 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 tas-soċjetà komuni. Hemm 
bżonn li jiġu ssemplifikati r-regoli tal-UE, 
b'mod partikolari fir-rigward ta' kif l-
objettivi tas-sostenibbiltà jistgħu jiġu 
inkorporati fl-akkwist pubbliku, u li jiġu
ċċarati ideat u kunċett bażiċi sabiex tiġi 
żgurata ċertezza tad-dritt aħjar u sabiex 
jiġu inkorporati ċerti aspetti relatati ta' 
ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Skont l-Artikolu 11 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, ir-
rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali 
għandhom jiġu integrati fid-definizzjoni u 

(5) Skont l-Artikoli 9, 10 u 11 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
ir-rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali u l-
kunċett ta' proċess ta' produzzjoni 
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l-implimentazzjoni tal-politika u l-
attivitajiet tal-Unjoni, b'mod partikolari bil-
għan li jiġi mħeġġeġ l-iżvilupp sostenibbli.
Din id-Direttiva tiċċara kif l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jikkontribwixxu għall-
protezzjoni tal-ambjent u l-promozzjoni 
tal-iżvilupp sostenibbli, filwaqt li tiżgura li 
dawn ikunu jistgħu jiksbu l-aħjar valur 
għall-flus għall-kuntratti tagħhom.

"sostenibbli soċjalment" għandhom jiġu 
integrati fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politika u l-attivitajiet 
tal-Unjoni, b'mod partikolari bil-għan li jiġi 
mħeġġeġ l-iżvilupp sostenibbli u li jiġi 
garantit, matul il-katina kollha tal-
provvista, ir-rispett għas-saħħa u għas-
sigurtà pubblika, kif ukoll l-istandards 
soċjali u l-leġiżlazzjoni nazzjonali u 
Ewropea fil-qasam tax-xogħol.
Din id-Direttiva tiċċara kif l-awtoritajiet 
kontraenti jikkontribwixxu għall-
protezzjoni tal-ambjent u l-promozzjoni 
tal-iżvilupp sostenibbli, u jużaw is-setgħa 
diskrezzjonali mogħtija lilhom billi 
jagħżlu l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-
kriterji ta' attribuzzjoni l-iktar adatti 
sabiex iwettqu akkwist pubbliku li jkun 
soċjalment sostenibbli, b'hekk 
jiggarantixxu r-rabta mal-objettiv tas-suq 
u l-aħjar valur għall-flus għall-kuntratti 
tagħhom.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
diskrezzjoni wiesgħa sabiex jagħżlu l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi li jiddefinixxu 
l-provvisti, is-servizzi, jew ix-xogħlijiet li 
jfittxu li jakkwistaw. Barra minn hekk, 
għandhom diskrezzjoni wiesgħa sabiex 
jużaw kemm speċifikazzjonijiet tekniċi kif 
ukoll kriterji tal-għoti sabiex jiksbu 
objettivi ta' awtorità kontraenti, inklużi l-
ispeċifikazzjonijiet u l-kriterji mfassla 
sabiex jinkiseb akkwist pubbliku aktar 
sostenibbli. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u 
l-kriterji tal-għoti, inklużi dawk relatati 
mal-objettivi tas-sostenibbiltà, iridu jkunu 
relatati mas-suġġett tal-kuntratt tal-
akkwist. Sakemm tiġi sodisfatta r-rabta 
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mar-regola tas-suġġett, din id-Direttiva 
mhijiex maħsuba biex tillimita aktar it-tipi 
ta' tħassib li awtorità kontraenti tista' 
tindirizza permezz tal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi u l-kriterji tal-għoti.

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kontraenti għandu jkollhom id-diskrezzjoni wiesgħa li jagħżlu l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji tal-għoti fir-rigward tal-provvisti, is-servizzi, jew ix-
xogħlijiet li jfittxu li jakkwistaw. Għal dak l-għan, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji tal-
għoti jistgħu jiġu mfassla b'tali mod li jirriflettu l-objettivi tas-sostenibbiltà tal-awtorità 
kontraenti, kif ukoll l-objettivi tal-akkwist funzjonali tiegħu. Il-kamp tal-applikazzjoni u t-tip 
ta' objettivi ta' sostenibbiltà li jistgħu jiġu riflessi fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji tal-
għoti għandhom jiġu limitati mir-rabta għat-test tas-suġġett.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Minħabba l-ħtieġa li tiġi promossa l-
parteċipazzjoni fl-akkwist pubbliku 
transkonfinali minn atturi ekonomiċi fl-
Unjoni, huwa neċessarju għall-Istati
Membri li jittrasponu u japplikaw id-
dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
12 ta' Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-
suq intern1 kif suppost u fil-ħin.
____________
1 ĠU L 376, 27.12.2006, p. 36.

Emenda 6

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 

(8) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-
22 ta' Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni 
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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-entitajiet kontraenti 
jissodisfaw l-obbligi skont dawk il-
ftehimiet billi japplikaw din id-Direttiva 
għall-atturi ekonomiċi ta' pajjiżi terzi li 
huma firmatarji tal-ftehimiet.

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". Fi ħdan dan il-qafas
multilaterali ta' drittijiet u dmirijiet 
ibbilanċjati marbuta mal-kuntratti pubbliċi
li jsostni l-opportunitajiet indaqs għall-
atturi ekonomiċi tal-Unjoni u ta' pajjiżi 
terzi biex jikkompetu f'kundizzjonijiet ta' 
parità fis-swieq tal-Unjoni u tal-pajjiżi 
terzi bil-għan li tiġi faċilitata l-
integrazzjoni tal-impriżi żgħar u medji 
(SMEs) u jiġi stimolati l-impjiegi u l-
innovazzjoni fi ħdan l-Unjoni.  Għal 
kuntratti koperti mill-Ftehim, kif ukoll 
permezz ta' ftehimiet internazzjonali 
rilevanti oħrajn li l-Unjoni hija marbuta 
bihom, l-entitajiet kontraenti jissodisfaw l-
obbligi skont dawk il-ftehimiet billi 
japplikaw din id-Direttiva għall-atturi 
ekonomiċi ta' pajjiżi terzi li huma firmatarji 
tal-ftehimiet.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-Unjoni għandha bżonn strument 
effikaċi sabiex, minn naħa, tinkoraġġixxi 
l-konformità mal-prinċipju ta' reċiproċità 
u bilanċ f'relazzjoni ma' pajjiżi terzi li ma 
jagħtux aċċess ekwivalenti għall-atturi 
ekonomiċi Ewropej, partikolarment 
permezz ta' valutazzjoni ta' reċiproċità 
sostanzjali li għandha titwettaq mill-
Kummissjoni, u, min-naħa l-oħra, tiżgura 
kompetizzjoni ġusta u kundizzjonijiet ta' 
parità għal kulħadd;
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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 
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.

(13) Din id-direttiva minħabba li hi 
indirizzata lill-Istati Membri, ma tapplikax 
għall-akkwisti mwettqa minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
f'isimhom u b'responsabbiltà għalihom. 
Għalkemm l-UE għandha suq tal-akkwist 
pubbliku miftuħ ħafna, diversi pajjiżi terzi 
qed isibuha bi tqila li jiftħu s-swieq tal-
akkwist tagħhom għall-kompetizzjoni 
internazzjonali. Sabiex jiġi applikat il-
prinċipju tar-reċiproċità u jitjieb l-aċċess 
tal-atturi ekonomiċi tal-UE għas-swieq 
tal-akkwist pubbliku ta' pajjiżi terzi 
protetti minn miżuri restrittivi tal-akkwist, 
għandhom jiġu introdotti regoli speċjali 
skont COM(2012)124 / 2012/0060(COD).

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hemm bżonn kbir għal aktar 
flessibilità u b'mod partikolari għall-aċċess 
usa' għall-proċedura ta' akkwist li tipprovdi 
għan-negozjati, kif espliċitament previst 
fil-Ftehim, fejn in-negozjati jkunu permessi 
fil-proċeduri kollha. L-awtoritajiet 
kontraenti, sakemm ma jkunx ipprovdut 
mod ieħor mil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru kkonċernat, għandhom ikunu 
jistgħu jużaw il-proċedura ta' 
kompetizzjoni permezz ta' negozjar kif 
ipprovdut f'din id-Direttiva, f'diversi 
sitwazzjonijiet fejn proċeduri miftuħa jew 
ristretti mingħajr negozjati probabbilment 
ma jwasslux għal riżultati sodisfaċenti ta' 
akkwist. Din il-proċedura għandha tkun 

(15) Hemm bżonn kbir għal aktar 
flessibilità u b'mod partikolari għall-aċċess 
usa' għall-proċedura ta' akkwist li tipprovdi 
għan-negozjati, kif espliċitament previst 
fil-Ftehim, fejn in-negozjati jkunu permessi 
fil-proċeduri kollha. L-awtoritajiet 
kontraenti għandhom ikunu jistgħu jużaw 
il-proċedura kompetittiva permezz ta' 
negozjar kif ipprovdut f'din id-Direttiva.
Din il-proċedura għandha tkun 
akkumpanjata minn salvagwardji xierqa li 
jiżguraw l-osservanza tal-prinċipji ta' 
trattament ugwali u trasparenza. Dan sejjer 
jagħti aktar flessibilità lill-awtoritajiet 
kontraenti fix-xiri ta' xogħlijiet, provvisti u 
servizzi li huma adattati perfettament għall-
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akkumpanjata minn salvagwardji xierqa li 
jiżguraw l-osservanza tal-prinċipji ta' 
trattament ugwali u trasparenza. Dan sejjer 
jagħti aktar flessibilità lill-awtoritajiet 
kontraenti fix-xiri ta' xogħlijiet, provvisti u 
servizzi li huma adattati perfettament għall-
ħtiġijiet speċifiċi tagħhom. Fl-istess ħin, 
dan għandu jżid il-kummerċ transkonfinali, 
hekk kif l-evalwazzjoni uriet li l-kuntratti 
mogħtija bi proċedura negozjata 
b'pubblikazzjoni minn qabel għandhom 
rata ta' suċċess partikolarment għolja fl-
offerti transkonfinali.

ħtiġijiet speċifiċi tagħhom. Fl-istess ħin, 
dan għandu jżid il-kummerċ transkonfinali, 
hekk kif l-evalwazzjoni uriet li l-kuntratti 
mogħtija bi proċedura negozjata 
b'pubblikazzjoni minn qabel għandhom 
rata ta' suċċess partikolarment għolja fl-
offerti transkonfinali.

Ġustifikazzjoni

B'referenza għall-Green Paper dwar l-immodernizzar tal-politika tal-UE dwar l-akkwist 
pubbliku (COM(2011)15 finali), u r-rapport tal-Parlament Ewropew dwar il-modernizzar tal-
akkwist pubbliku (2011/2048(INI)), il-proċeduri nnegozjati għandhom jintużaw mingħajr 
limitazzjoni sabiex jinkiseb il-kuntratt li jkun l-aktar adattat għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-
awtorità kontraenti, kif ukoll sabiex jinkiseb l-aħjar valur għall-flus. Sabiex jinkiseb l-ogħla 
livell possibbli ta' trasparenza, jeħtieġ li jiġu elaborati garanziji adegwati kontra t-tgħawwiġ 
tas-suq - li jirriżulta bl-applikazzjoni ta' din il-proċedura.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Ir-riċerka u l-innovazzjoni, inklużi l-
eko-innovazzjoni u l-innovazzjoni soċjali, 
huma fost il-muturi ewlenin tat-tkabbir 
ġejjieni filwaqt li tqiegħdu fiċ-ċentru tal-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. L-
awtoritajiet pubbliċi għandhom jagħmlu l-
aħjar użu strateġiku mill-akkwist pubbliku 
biex b'hekk jixprunaw l-innovazzjoni. Ix-
xiri ta' oġġetti u servizzi innovattivi għandu 
rwol ewlieni fit-titjib tal-effiċjenza u l-
kwalità tas-servizzi pubbliċi filwaqt li 
jindirizza l-isfidi soċjetali ewlenin.
Jikkontribwixxi għall-kisba tal-aħjar valur 
għall-flus pubbliċi kif ukoll għall-
benefiċċji ekonomiċi, ambjentali u soċjali 

(17) Ir-riċerka u l-innovazzjoni, inklużi l-
ekoinnovazzjoni u l-innovazzjoni soċjali, 
huma fost il-muturi ewlenin tat-tkabbir 
ġejjieni filwaqt li tqiegħdu fiċ-ċentru tal-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. L-
awtoritajiet pubbliċi għandhom jagħmlu l-
aħjar użu strateġiku mill-akkwist pubbliku 
biex b'hekk jixprunaw ir-R&Ż u l-
innovazzjoni. Ix-xiri tar-R&Ż u l-użu ta' 
oġġetti u servizzi innovattivi għandu rwol 
ewlieni fit-titjib tal-effiċjenza u l-kwalità 
tas-servizzi pubbliċi filwaqt li jindirizza l-
isfidi soċjetali ewlenin. Jikkontribwixxi 
għall-kisba tal-aħjar valur għall-flus 
pubbliċi kif ukoll għall-benefiċċji 
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usa' f'termini ta' ħolqien ta' ideat ġodda, u 
jsarrafhom fi prodotti u servizzi innovattivi 
u b'hekk jippromwovi t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli. Din id-direttiva għandha 
tikkontribwixxi biex tiffaċilita l-akkwist 
pubbliku ta' innovazzjoni u tgħin lill-Istati 
Membri fl-ilħuq tal-miri tal-Unjoni tal-
Innovazzjoni. Għaldaqstant, għandha tiġi 
pprovduta proċedura speċifika ta' akkwist li 
tippermetti lill-awtoritajiet kontraenti 
jistabbilixxu sħubija tal-innovazzjoni fit-tul 
għall-iżvilupp u x-xiri sussegwenti ta' 
prodotti, servizzi jew xogħlijiet ġodda u 
innovattivi, sakemm dawn ikunu jistgħu 
jitwasslu fil-livelli ta' prestazzjoni u l-
ispejjeż miftehma. Is-sħubija għandha tiġi 
strutturata b'tali mod li tkun tista' tipprovdi 
l-'forza tas-suq' meħtieġa biex b'hekk 
tinċentiva l-iżvilupp ta' soluzzjoni 
innovattiva mingħajr ma jingħalaq is-suq.

ekonomiċi, ambjentali u soċjali usa' 
f'termini ta' ħolqien ta' ideat ġodda, u 
jsarrafhom fi prodotti u servizzi innovattivi 
u b'hekk jippromwovi t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli. Id-direttiva għandha 
tikkontribwixxi biex tiffaċilita l-akkwist 
pubbliku tar-R&Ż u ta' oġġetti u servizzi 
innovattivi u tgħin lill-Istati Membri fl-
ilħuq tal-miri tal-Unjoni tal-Innovazzjoni
iżda ma għandhiex tintroduċi kwoti 
obbligatorji għall-akkwist pubbliku 
innovattiv minħabba li dan jillimita l-
kompetizzjoni u l-għażla tal-awtoritajiet 
kontraenti. Huwa għalhekk xieraq li jiġu 
ċċarati kemm jista' jkun il-possibbiltajiet 
għall-akkwist ta' R&Ż u oġġetti u servizzi 
innovattivi. Għaldaqstant, għandha tiġi 
pprovduta proċedura speċifika ta' akkwist li 
tippermetti lill-awtoritajiet kontraenti 
jistabbilixxu sħubija tal-innovazzjoni fit-tul 
għall-iżvilupp u x-xiri sussegwenti ta' 
prodotti, servizzi jew xogħlijiet ġodda u 
innovattivi, sakemm dawn ikunu jistgħu 
jitwasslu fil-livelli ta' prestazzjoni u l-
ispejjeż miftehma. Is-sħubija għandha tiġi 
strutturata b'tali mod li tkun tista' tipprovdi 
l-'forza tas-suq' meħtieġa biex b'hekk 
tinċentiva l-iżvilupp ta' soluzzjoni 
innovattiva mingħajr ma jingħalaq is-suq.

Ġustifikazzjoni

L-akkwist pubbliku jista' jkollu rwol importanti sabiex jiġu promossi r-riċerka u l-
innovazzjoni. Id-direttiva għandha għalhekk tkun aktar ċara f'termini tal-użu tal-akkwist 
pubbliku sabiex jiġu promossi kemm soluzzjonijiet tar-R&Ż kif ukoll soluzzjonijiet innovattivi.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-mezzi elettroniċi ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni jistgħu jissimplifikaw il-
pubblikazzjoni tal-kuntratti u jżidu l-
effiċjenza u t-trasparenza tal-proċessi ta' 

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

akkwist. Dawn għandhom isiru l-mezz 
standard ta' komunikazzjoni u skambju ta' 
informazzjoni fil-proċeduri ta' akkwist. L-
użu tal-mezzi elettroniċi jista' jwassal ukoll 
għal inqas ħela ta' ħin. Bħala riżultat, 
għandha ssir dispożizzjoni għat-tnaqqis tal-
perjodi minimi fejn jintużaw il-mezzi 
elettroniċi, soġġett, madankollu, għall-
kundizzjoni li jkunu kompatibbli mal-mod 
speċifiku ta' trażmissjoni previst mil-livell 
tal-Unjoni. Barra minn hekk, mezzi 
elettroniċi ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni, inklużi funzjonalitajiet 
adegwati jistgħu jippermettu lill-
awtoritajiet kontraenti biex jevitaw, 
jidentifikaw u jikkorreġu żbalji li jseħħu 
kemm matul il-proċeduri ta' akkwist kif 
ukoll matul il-fażi tal-eżekuzzjoni. Jeħtieġ 
li jkun hemm ammont ta' żmien 
raġonevoli għad-dematerjalizzazzjoni 
sabiex il-persuni involuti jkollhom il-ħin 
meħtieġ għat-taħriġ.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Attwalment, l-għoti konġunt ta' 
kuntratti pubbliċi mill-awtoritajiet 
kontraenti ta' Stati Membri differenti qed 
jiffaċċja diffikultajiet legali speċifiċi, 
b'mod speċjali f'dak li għandu x'jaqsam 
mal-kunflitti tal-liġijiet nazzjonali. 
Minkejja l-fatt li d-Direttiva 2004/18/KE 
tippermetti b'mod impliċitu l-akkwist 
pubbliku konġunt transkonfinali, fil-
prattika, diversi sistemi legali nazzjonali 
b'mod espliċitu jew impliċitu għamlu l-
akkwist konġunt transkonfinali legalment 
inċert jew impossibbli. L-awtoritajiet 
kontraenti mill-Istati Membri differenti 
jistgħu jkunu interessati li jikkooperaw u li 
jagħtu kuntratti pubbliċi b'mod konġunt, 
sabiex jiksbu l-akbar benefiċċju mill-

(26) Attwalment, l-għoti konġunt ta' 
kuntratti pubbliċi mill-awtoritajiet 
kontraenti ta' Stati Membri differenti qed 
jiffaċċja diffikultajiet legali speċifiċi, 
b'mod speċjali f'dak li għandu x'jaqsam 
mal-kunflitti tal-liġijiet nazzjonali. 
Minkejja l-fatt li d-Direttiva 2004/18/KE 
tippermetti b'mod impliċitu l-akkwist 
pubbliku konġunt transkonfinali, fil-
prattika, diversi sistemi legali nazzjonali 
b'mod espliċitu jew impliċitu għamlu l-
akkwist konġunt transkonfinali legalment 
inċert jew impossibbli. L-awtoritajiet 
kontraenti mill-Istati Membri differenti 
jistgħu jkunu interessati li jikkooperaw u li 
jagħtu kuntratti pubbliċi b'mod konġunt, 
sabiex jiksbu l-akbar benefiċċju mill-
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potenzjal tas-suq intern f'termini ta' 
ekonomiji ta' skala u ta' qsim tar-riskji u l-
benefiċċji, b'mod speċjali fi proġetti 
innovattivi li jinvolvu ammont akbar ta' 
riskju milli tista' tiflaħ b'mod raġonevoli 
awtorità kontraenti waħda. Għaldaqstant, 
għandhom jiġu stabbiliti regoli ġodda dwar 
il-kuntratti konġunti transkonfinali li 
jagħżlu l-liġi applikabbli sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet kontraenti fis-Suq Uniku. Barra 
minn hekk, l-awtoritajiet kontraenti minn 
Stati Membri differenti jistgħu jwaqqfu 
korpi legali konġunti stabbiliti skont il-liġi 
nazzjonali jew tal-Unjoni. Għandhom 
ikunu stabbiliti regoli speċifiċi għal din il-
forma ta' akkwist konġunt.

potenzjal tas-suq intern f'termini ta' 
ekonomiji ta' skala u ta' qsim tar-riskji u l-
benefiċċji, b'mod speċjali fi proġetti 
innovattivi li jinvolvu ammont akbar ta' 
riskju milli tista' tiflaħ b'mod raġonevoli 
awtorità kontraenti waħda. Għaldaqstant, 
għandhom jiġu stabbiliti regoli ġodda dwar 
il-kuntratti konġunti transkonfinali li 
jagħżlu l-liġi applikabbli sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet kontraenti fis-Suq Uniku. Barra 
minn hekk, l-awtoritajiet kontraenti minn 
Stati Membri differenti jistgħu jwaqqfu 
korpi legali konġunti stabbiliti skont il-liġi 
nazzjonali jew tal-Unjoni. Għandhom 
ikunu stabbiliti regoli speċifiċi għal din il-
forma ta' akkwist konġunt. Fejn ma jkunx 
probabbli li jinkiseb l-akkwist 
transkonfinali, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom ikunu jistgħu jitbiegħdu mir-
regoli Ewropej tal-akkwist pubbliku favur 
sistema aktar sempliċi.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi maħruġa 
mix-xerrejja pubbliċi għandhom 
jippermettu li l-akkwist pubbliku jinfetaħ 
għall-kompetizzjoni. Għal dak il-għan, 
għandu jkun possibbli li jintefgħu offerti li 
jirriflettu d-diversità ta' soluzzjonijiet 
tekniċi biex b'hekk jinkiseb livell 
suffiċjenti ta' kompetizzjoni.
Konsegwentement, l-ispeċifikazzjonijiet
tekniċi għandhom jiġu abbozzati b'tali mod 
li jiġi evitat tnaqqis b'mod artifiċjali fil-
kompetizzjoni, permezz ta' rekwiżiti li 
jiffavorixxu lil attur ekonomiku speċifiku, 
billi jirriflettu l-karatteristiċi ewlenin tal-
provvisti, servizzi jew xogħlijiet li huma 
normalment offruti minn dak l-attur 
ekonomiku. It-tfassil tal-

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

provvisti, servizzi jew xogħlijiet li huma 
normalment offruti minn dak l-attur 
ekonomiku. It-tfassil tal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi f'termini ta' 
rekwiżiti ta' prestazzjoni u funzjonali 
ġeneralment jippermetti li dan l-għan 
jintlaħaq bl-aħjar mod possibbli u 
jiffavorixxi l-innovazzjoni. Fejn issir 
referenza għal standard Ewropew jew, fin-
nuqqas tiegħu, għal standard nazzjonali, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jikkunsidraw l-offerti bbażati fuq 
arranġamenti ekwivalenti. Sabiex juru 
ekwivalenza, l-offerenti jistgħu jiġu 
obbligati li jipprovdu evidenza vverifikata 
minn parti terza; madankollu, għandhom 
ikunu permessi wkoll mezzi xierqa oħra ta' 
prova bħal, dossier tekniku tal-manifattur 
meta l-attur ekonomiku kkonċernat ma 
jkollux aċċess għal dawn iċ-ċertifikati jew 
rapporti tat-testijiet, jew ma jkollu l-ebda 
possibbiltà li jiksibhom fil-limiti ta' żmien 
rilevanti.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Fir-rigward tax-xiri ta' ċerti prodotti 
u servizzi u fir-rigward tax-xiri u l-kiri tal-
bini, il-gvernijiet ċentrali li jikkonkludu 
kuntratti ta' appalti, ta' provvista jew ta' 
servizz għandhom imexxu bl-eżempju u 
jieħdu deċiżjonijiet ta' xiri effiċjenti fl-
enerġija. Dan għandu japplika għad-
dipartimenti amministrattivi li l-
kompetenza tagħhom hija mifruxa fuq it-
territorju kollu. Meta fi Stat Membri 
partikolari u minħabba kompetenza 
partikolari ma jkun jeżisti l-ebda tali 
dipartiment amministrattiv rilevanti li 
jkopri t-territorji kollu, l-obbligu għandu 
japplika għal dawk id-dipartimenti 
amministrattivi li kompetenzi tagħhom 
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ikopru b'mod kollettiv it-territorju kollu. 
Madankollu d-dispożizzjonijiet ta' din id-
direttiva ma għandhomx jintlaqtu.
Għal prodotti oħrajn minbarra dawk 
koperti mir-rekwiżiti għall-effiċjenza fl-
enerġija għax-xiri f'din id-Direttiva, l-
Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu 
lill-korpi pubbliċi biex jieħdu kont tal-
effiċjenza fix-xiri tal-enerġija.

Ġustifikazzjoni

Referenza għall-verżjoni adottata tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika mill-Kumitat 
ITRE (ITRE/7/06352).

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Minħabba fil-parteċipazzjoni skarsa
tal-impriżi żgħar u medji (SMEs) fl-
akkwisti pubbliċi b'mod ġenerali u fis-
settur tal-innovazzjoni u tas-servizzi 
b'mod partikolari, jeħtieġ li jittieħdu xi 
miżuri fuq livell leġiżlattiv. F'dan il-qafas, 
għandhom jiġu previsti diversi azzjonijiet 
bħar-rispett tan-nondiskriminazzjoni, in-
newtralità tal-miżuri fir-rigward tan-
nazzjonalità tal-impriżi; il-
kunsiderazzjoni tal-kompetittività tal-
offerti; it-twaqqif ta' miżuri preferenzjali 
li jippermettu li jiġu megħjuna l-SMEs 
kompetittivi. Għandhom jiġu wkoll
stabbiliti miżuri ta' segwitu u ta' 
rappurtaġġ sabiex jiżguraw segwitu ta' 
statistika aħjar tal-akkwisti pubbliċi 
attribwiti lill-SMEs skont is-settur u skont 
l-ammont, u jżidu l-għarfien ta' min 
jagħmel l-ordnijiet sabiex isiru iktar 
familjari mad-diffikultajiet li dawn tal-
aħħar jiltaqgħu magħhom sabiex 
ikollhom aċċess għax-xiri pubbliku.
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Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) L-akkwist pubbliku għandu jkun 
ibbażat fuq il-prinċipju 'l-ewwel aħseb 
żgħir' u l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw b'mod sħiħ il-Kodiċi 
Ewropew tal-Aħjar Prattiki għall-
iffaċilitar tal-aċċess mill-SMEs għall-
kuntratti tal-akkwist pubbliku.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Premessa 29b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29b) Jeħtieġ li tiġi mfakkra l-importanza 
tar-reċiproċità fil-qasam tal-kummerċ 
internazzjonali u l-fatt li l-Ftehim 
Multilaterali dwar l-Akkwisti Pubbliċi 
għandu rwol essenzjali fil-ftuħ kemm 
jista' jkun tal-akkwisti pubbliċi (prodotti, 
servizzi, kuntratti ta' kostruzzjoni) għall-
kompetizzjoni barranija, u jiggarantixxi 
kundizzjonijiet trasparenti, ġusti u mhux 
diskriminatorji għall-offerenti privati.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Sabiex jitrawwem l-involviment tal-
SMEs fis-suq tal-akkwist pubbliku, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu 
mħeġġa jiddividu l-kuntratti f'lottijiet u 
jkunu obbligati jispjegaw għalfejn ma 
jkunux għamlu dan. Meta l-kuntratti 

(30) Sabiex jitrawwem l-involviment tal-
SMEs u s-soċjetà ċivili fis-suq tal-akkwist 
pubbliku, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom ikunu mħeġġa jiddividu l-
kuntratti f'lottijiet u jkunu obbligati 
jispjegaw għalfejn ma jkunux għamlu dan. 
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jinqasmu f'lottijiet, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu, pereżempju sabiex jippreservaw il-
kompetizzjoni jew jiżguraw is-sigurtà tal-
provvista, jillimitaw l-għadd ta' lottijiet li 
jista' jressaq offerta għalihom l-attur 
ekonomiku; jistgħu jillimitaw ukoll in-
numru ta' lottijiet li jistgħu jiġu aġġudikati 
lil xi offerent partikolari.

Meta l-kuntratti jinqasmu f'lottijiet, l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu, pereżempju 
sabiex jippreservaw il-kompetizzjoni jew 
jiżguraw is-sigurtà tal-provvista, jillimitaw 
l-għadd ta' lottijiet li jista' jressaq offerta 
għalihom l-attur ekonomiku; jistgħu 
jillimitaw ukoll in-numru ta' lottijiet li 
jistgħu jiġu aġġudikati lil xi offerent 
partikolari. Madankollu, tali diviżjoni 
f'lottijiet ma tistax titwettaq bl-għan li 
tevadi l-proċeduri tal-akkwist pubbliku 
stabbiliti bil-liġi.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Premessa 31a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Sabiex il-kuntratti ta' appalt - anke 
taħt il-livelli limitu tal-Unjoni - ikunu 
kemm jista' jkun aċċessibbli għall-SMEs, 
l-Istati Membri jistgħu jintroduċu miżuri 
ulterjuri ta' akkwist pubbliku.

Ġustifikazzjoni

Iktar minn nofs l-akkwist pubbliku fl-UE ma jidħolx fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva, u 
dan jagħti rwol importanti lill-Istati Membri biex jassistu l-parteċipazzjoni tal-SMEs. Il-
kuntratti ta' akkwist fil-livell nazzjonali jfissru opportunità aħjar, peress li d-daqs ta' dawk il-
kuntratti huwa aktar adatt għall-SMEs.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Premessa 32a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) Il-parteċipazzjoni fil-proċeduri ta' 
akkwist pubbliku tikkonsisti f'piż 
finanzjarju sostanzjali għal ħafna atturi 
ekonomiċi. Sabiex tiġi appoġġata l-
parteċipazzjoni tal-SMEs, il-piżijiet 
finanzjarji fil-fażi tal-akkwist, fil-fażi tal-
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eżekuzzjoni kif ukoll fil-fażi tar-rimedju 
legali, għandhom jitnaqqsu b'mod 
sostanzjali.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Premessa 32a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) Flimkien mal-istrumenti speċifiċi 
ġodda, li jiġu introdotti f'din id-Direttiva 
sabiex jitrawwem l-involviment ta' SMEs 
fis-suq tal-akkwist pubbliku, l-Istati 
Membri u l-partijiet kontraenti għandhom 
ikomplu joħolqu strateġiji tal-akkwist 
pubbliku favorevoli għall-SMEs. L-
implimentazzjoni u l-applikazzjoni ta' 
dawn ir-regoli l-ġodda, li huma aktar 
favorevoli għall-SMEs mis-sistema 
attwali, mhumiex se jkunu biżżejjed bħala 
tali. Il-Kummissjoni ppubblikat dokument 
ta' ħidma tal-persunal "Kodiċi Ewropew 
tal-aħjar prattiki li jiffaċilitaw l-aċċess 
mill-SMEs għal kuntratti tal-akkwist 
pubbliku" (SEC (2008) COM 2193), li 
jimmira biex jinkoraġġixxi l-Istati 
Membri jvaraw strateġiji nazzjonali, 
programmi u pjanijiet ta' azzjoni sabiex 
titjieb il-parteċipazzjoni tal-SMEs f'dawn 
is-swieq. F'dan l-ispirtu, l-awtoritajiet 
nazzjonali, reġjonali u lokali għandhom 
japplikaw b'mod rigoruż ir-regoli 
stabbiliti f'din id-direttiva u jimplimentaw 
politiki ġenerali konsistenti magħżula 
sabiex itejbu l-aċċess tal-SMEs għas-
swieq tal-akkwist pubbliku.

Ġustifikazzjoni

Għandhom jintlaqgħu fid-direttiva regoli ġodda favorevoli għall-SMEs. Madankollu, sabiex 
jiġi żgurat li l-SMEs ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-potenzjal sinifikanti li s-swieq tal-akkwist 
pubbliku jirrappreżentaw, jeħtieġ li jsir aktar xogħol. Il-pajjiżi membri, ir-reġjuni u l-
awtoritajiet lokali kollha għandhom jiġu mħeġġa biex ivaraw strateġiji u politiki li jtejbu l-
parteċipazzjoni ġenerali usa' tal-SMEs f'dawn is-swieq, kemm fil-livell tal-UE kif ukoll fil-
livell nazzjonali.
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Emenda 22

Proposta għal direttiva
Premessa 32b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32b) Il-Kummissjoni għandha tħejji, u 
tippubblika inventarju tal-Unjoni kollha 
tad-drittijiet kollha relatati mal-proċedura 
ta' akkwist pubbliku, filwaqt li 
tikkonċentra fuq id-drittijiet marbuta 
mar-rimedju u fuq spejjeż oħrajn relatati 
mar-rimedji legali.

Emenda 23

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 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 
għal prodotti b'livell għoli ta' 
standardizzazzjoni.
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Emenda 24

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Huwa tal-akbar importanza li jiġi 
sfruttat il-potenzjal tal-akkwist pubbliku 
sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir sostenibbli. Fl-
isfond tad-differenzi importanti bejn is-
setturi individwali u s-swieq, ma jkunx 
xieraq madankoll li jkunu stabbiliti 
rekwiżiti obbligatorji għal akkwist 
ambjentali, soċjali u innovattiv. Il-
leġiżlatur tal-Unjoni stabbilixxa diġà 
rekwiżiti tal-akkwist obbligatorji għall-
ilħuq tal-għanijiet speċifiċi fis-setturi tal-
vetturi ta' trasport fuq it-triq (id-
Direttiva 2009/33/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 
dwar il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport 
fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-
enerġija) u t-tagħmir tal-uffiċċju (ir-
Regolament (KE) Nru 106/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Jannar 2008 dwar programm 
Komunitarju ta' tikkettar dwar l-effiċjenza 
enerġetika tat-tagħmir tal-uffiċċju). Barra 
minn hekk, id-definizzjoni ta' metodoloġiji 
komuni għall-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja 
avvanzat b'mod sinifikanti. Għaldaqstant 
jidher xieraq li nkomplu fuq dak il-perkors 
u nħallu l-leġiżlazzjoni speċifika għas-
settur biex tistabbilixxi objettivi 
obbligatorji u miri fir-rigward ta' politiki 
partikolari u kundizzjonijiet prevalenti fis-
settur rilevanti u li nippromwovu l-iżvilupp 
u l-użu ta' approċċi Ewropej għall-ispiża 
taċ-ċiklu tal-ħajja bħala sostenn ulterjuri 
għall-użu tal-akkwist pubbliku b'appoġġ 
għat-tkabbir sostenibbli.

(39) Għandu jkun immirat li jiġi sfruttat 
il-potenzjal tal-akkwist pubbliku sabiex 
jintlaħqu l-miri tal-Istrateġija Ewropa 2020 
għal tkabbir sostenibbli, mingħajr ma jkun 
hemm indħil fil-kompetenza tal-
awtoritajiet kontraenti. B'mod partikolari, 
l-akkwist pubbliku huwa kruċjali biex tiġi 
stimolata l-innovazzjoni, li hija ta' 
importanza kbira għat-tkabbir futur fl-
Ewropa. Fl-isfond tad-differenzi 
importanti bejn is-setturi individwali u s-
swieq, ma jkunx xieraq madankoll li jkunu 
stabbiliti rekwiżiti obbligatorji għal 
akkwist ambjentali, soċjali u innovattiv. Il-
leġiżlatur tal-Unjoni stabbilixxa diġà 
rekwiżiti tal-akkwist obbligatorji għall-
ilħuq tal-għanijiet speċifiċi fis-setturi tal-
vetturi ta' trasport fuq it-triq (id-
Direttiva 2009/33/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 
dwar il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport 
fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-
enerġija) u t-tagħmir tal-uffiċċju (ir-
Regolament (KE) Nru 106/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Jannar 2008 dwar programm 
Komunitarju ta' tikkettar dwar l-effiċjenza 
enerġetika tat-tagħmir tal-uffiċċju). Barra 
minn hekk, id-definizzjoni ta' metodoloġiji 
komuni għall-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja 
avvanzat b'mod sinifikanti. Għaldaqstant 
jidher xieraq li nkomplu fuq dak il-perkors 
u nħallu l-leġiżlazzjoni speċifika għas-
settur biex tistabbilixxi objettivi 
obbligatorji u miri fir-rigward ta' politiki 
partikolari u kundizzjonijiet prevalenti fis-
settur rilevanti u li nippromwovu l-iżvilupp 
u l-użu ta' approċċi Ewropej għall-ispiża 
taċ-ċiklu tal-ħajja bħala sostenn ulterjuri 
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għall-użu tal-akkwist pubbliku b'appoġġ 
għat-tkabbir sostenibbli.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Premessa 40a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a) Meta jintuża approċċ għall-ispiża 
taċ-ċiklu tal-ħajja sabiex jinxtraw prodotti 
u servizzi, l-effiċjenza enerġetika ta' 
kollezzjoni jew grupp ta' xirjiet b'mod 
ġenerali għandha tieħu prijorità fuq l-
effiċjenza enerġetika ta' xirja individwali, 
filwaqt li tiġi kkunsidrata l-adegwatezza 
teknika u l-użu maħsub.

Emenda 27

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
għandu ,fi kwalunkwe każ, jibqa' limitat

(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 direttament mas-suġġett tal-
kuntratt pubbliku. Sabiex il-
kunsiderazzjonijiet soċjali jkunu integrati 
aħjar fl-akkwist pubbliku, ix-xerrejja 
jistgħu jkunu jistgħu wkoll jinkludu, fil-
kundizzjonijiet tal-eżekuzzjoni tal-
kuntratt, 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-
integrazzjoni 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 kundizzjoni ta' 
eżekuzzjoni li tinkludi dawk il-
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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.

karatteristiċi għandha, fi kwalunkwe każ,
tibqa' limitata 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 tal-
prestazzjoni tal-kuntratt, il-valur 
ekonomiku tal-offerta, u għalhekk huwa 
marbut direttament mas-suġġett tal-
kuntratt.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Il-kundizzjonijiet ta' eżekuzzjoni tal-
kuntratti huma kompatibbli ma' din id-
Direttiva sakemm dawn ma jkunux 
direttament jew indirettament 
diskriminatorji, ikunu marbuta mas-
suġġett tal-kuntratt u jkunu indikati fl-
avviż dwar il-kuntratt, l-avviż ta' 
informazzjoni minn qabel li jintuża bħala 
mezz ta' sejħa għal kompetizzjoni jew id-
dokumenti ta' akkwist. Dawn jistgħu, 
b'mod partikolari, ikunu maħsuba biex 
jiffavorixxu t-taħriġ vokazzjonali fuq il-

(43) Il-kundizzjonijiet ta' eżekuzzjoni tal-
kuntratti huma kompatibbli ma' din id-
Direttiva sakemm dawn ma jkunux 
direttament jew indirettament 
diskriminatorji, ikunu direttament relatati
mas-suġġett tal-kuntratt u jkunu indikati fl-
avviż dwar il-kuntratt, l-avviż ta' 
informazzjoni minn qabel li jintuża bħala 
mezz ta' sejħa għal kompetizzjoni jew id-
dokumenti ta' akkwist. Dawn jistgħu, 
b'mod partikolari, ikunu maħsuba biex 
jiffavorixxu t-taħriġ vokazzjonali fuq il-
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post, l-impjieg ta' nies li qed iġarrbu 
diffikultà biex jintegraw ruħhom, il-ġlieda 
kontra l-qagħad jew il-protezzjoni tal-
ambjent jew il-benessri tal-annimali.
Pereżempju, fost affarijiet oħra, jistgħu 
jissemmew ir-rekwiżiti — applikabbli 
matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt — biex 
jiġu ingaġġati persuni li ilhom ifittxu 
impjieg jew biex jiġu implimentati miżuri 
ta' taħriġ għall-persuni qiegħda jew għaż-
żgħażagħ, biex jikkonformaw fis-sustanza 
mal-Konvenzjonijiet fundamentali tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO), anki meta dawn il-
Konenzjonijiet ma jkunux ġew 
implimentati fil-liġi nazzjonali, u biex jiġu 
ingaġġati aktar persuni żvantaġġjati milli 
huma meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali.

post, l-impjieg ta' nies li qed iġarrbu 
diffikultà biex jintegraw ruħhom, il-ġlieda 
kontra l-qagħad jew il-protezzjoni tal-
ambjent jew il-benessri tal-annimali.
Pereżempju, fost affarijiet oħra, jistgħu 
jissemmew ir-rekwiżiti — applikabbli 
matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt — biex 
jiġu ingaġġati persuni li ilhom ifittxu 
impjieg jew biex jiġu implimentati miżuri 
ta' taħriġ għall-persuni qiegħda jew għaż-
żgħażagħ, biex jikkonformaw fis-sustanza 
mal-Konvenzjonijiet fundamentali tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO), anki meta dawn il-
Konenzjonijiet ma jkunux ġew 
implimentati fid-dritt nazzjonali, u biex 
jiġu ingaġġati aktar persuni żvantaġġjati 
milli huma meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali.

Emenda 29

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 ma' atturi rilevanti bħal 
rappreżentanti għall-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, is-soċjetà ċivili, partijiet 
interessati eċċ., 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.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 22
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal xogħlijiet, oġġetti u kuntratti ta' 
servizzi li jaqgħu taħt dawn il-livelli 
minimi, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw proċeduri nazzjonali għal 
kompetizzjonijiet miftuħa li jiżguraw 
konformità mal-prinċipji tat-trattat ta' 
aċċess indaqs, in-nondiskriminazzjoni u t-
trasparenza.

Ġustifikazzjoni

Il-limitu minimu attwali għal oġġetti u kuntratti ta' servizzi minn awtoritajiet lokali u 
reġjonali għandu jiżdied sabiex jiġu żgurati kuntratti ta' valur ekonomiku li jistgħu jattiraw 
lill-fornituri transkonfinali u li għalhekk ikollu l-potenzjal li ġenwinament jagħti spinta lis-suq 
uniku. Madankollu, iż-żieda fil-limiti minimi m'għandhiex tinvolvi li kuntratti taħt dak il-valur 
ma jinħarġux għal offerta pubblika u l-Istati Membri għandhom għalhekk jiġu obbligati li 
jimplimentaw regoli nazzjonali li jippermettu offerti bħal dawn.

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-implimentazzjoni prattika tal-



PE486.034v02-00 26/68 AD\911383MT.doc

MT

Ftehim dwar l-Akkwist tal-Gvern (GPA), 
li jagħmel parti mill-qafas ġuridiku tal-
akkwist pubbliku fl-Unjoni Ewropea, hija 
bbażata fuq valutazzjoni preċedenti ta' 
applikazzjoni tajba tal-prinċipju ta' 
reċiproċità sostanzjali fir-rigward tal-ftuħ 
tas-swieq bejn l-Unjoni Ewropea u Stati 
firmatarji terzi. Tali valutazzjoni tar-
reċiproċità sostanzjali hija estiża wkoll 
għall-pajjiżi terzi li mhumiex partijiet 
kontraenti mill-Ftehim dwar l-Akkwist 
tal-Gvern u li għandhom aċċess għas-suq 
Ewropew tal-akkwist pubbliku.

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Esklużjonijiet speċifiċi fil-qasam tas-

servizz postali
1. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
appalti pubbliċi għall-għan prinċipali li l-
awtoritajiet kontraenti jiġu permessi li 
jipprovdu servizzi postali u servizzi oħra 
għajr servizzi postali.
2. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu:
(a) 'servizzi postali': tfisser servizzi li 
jikkonsistu fil-ġbir, l-għażla, it-trasport u 
l-kunsinna ta' oġġetti postali. Dawn is-
servizzi jinkludu kemm dawk li jaqgħu fi 
ħdan, kif ukoll is-servizzi li jaqgħu barra 
mill-kamp ta' applikazzjoni tas-servizz 
universali stabbilit f'konformità mad-
Direttiva 97/67/KE;
(b)'servizzi oħra għajr servizzi postali': 
tfisser servizzi mogħtija fl-oqsma li ġejjin:
(i) servizzi ta' ġestjoni tas-servizz tal-posta 
(servizzi li jseħħu qabel u wara li 
tintbagħat il-posta, inklużi s-servizzi ta' 
"mailroom management");
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(ii) servizzi b'valur miżjud marbuta ma' u 
mogħtoja għal kollox permezz ta' mezzi 
elettroniċi (inklużi t-trażmissjoni sigura 
ta' dokumenti kodifikati permezz ta' mezzi 
elettroniċi, servizzi ta' ġestjoni tal-indirizzi 
u trażmissjoni ta' posta elettronika 
rreġistrata);
(iii) servizzi li jikkonċernaw oġġetti postali 
li mhumiex inklużi fil-punt (i), bħall-posta 
diretta mingħajr l-ebda indirizz;
(iv) servizzi finanzjarji, kif definiti fis-
CPV taħt in-numri ta' referenza minn 
66100000-1 sa 66720000-3 u fl-
Artikolu 19(c) u inkluż b'mod partikolari 
servizz ta' money orders postali u 
trasferimenti minn kontijiet kurrenti 
postali;
(v) servizzi ta' filatelija;
(vi) servizzi loġistiċi (servizzi li 
jikkombinaw kunsinna fiżika u/jew il-
ħażna ma' funzjonijiet mhux postali 
oħra).

Ġustifikazzjoni

Minħabba s-sitwazzjoni tal-kompetizzjoni ta' suq effettiv fis-settur tas-servizzi postali wara l-
implimentazzjoni tar-regoli tal-UE mmirati lejn il-liberalizzazzjoni ta' dak is-settur, l-appalti 
pubbliċi f'dik iż-żona għandhom ikunu esklużi mill-kamp tal-appplikazzjoni ta' din id-
Direttiva safejn huma maħsuba primarjament biex iħallu lill-awtoritajiet kontraenti 
jeżerċitaw ċerti attivitajiet fis-settur tal-posta.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – 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 li jikkontrollawha jew għal 
persuni ġuridiċi oħra kkontrollati minn dik 
l-awtorità kontraenti;

(b) l-attivitajiet kollha ta' dik il-persuna 
ġuridika jitwettqu għall-awtorità kontraenti 
li jikkontrollawha jew għal persuni ġuridiċi 
oħra kkontrollati minn dik l-awtorità 
kontraenti;
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Ġustifikazzjoni

Meta titħalla l-possibbiltà għal persuni ġuridiċi li jwettqu 10 % tal-attività tagħhom fis-suq 
miftuħ, dan iwitti t-triq għal tfixkil serju tal-kompetizzjoni u ħsara lil SMEs, speċjalment fil-
livell lokali.

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – 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 kontraenti li jikkontrollawha 
jew persuni ġuridiċi oħra kkontrollati mill-
istess awtoritatijiet kontraenti;

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

Ġustifikazzjoni

Meta titħalla l-possibbiltà għal persuni ġuridiċi li jwettqu 10 % tal-attività tagħhom fis-suq 
miftuħ, dan iwitti t-triq għal tfixkil serju tal-kompetizzjoni u ħsara lil SMEs, speċjalment fil-
livell lokali.

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jittrattaw lill-atturi ekonomiċi bl-istess mod 
u mingħajr diskriminazzjoni u għandhom 
jaġixxu b'mod trasparenti u proporzjonat.

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jittrattaw lill-atturi ekonomiċi skont il-
prinċipji tal-ugwaljanza, in-
nondiskriminazzjoni, il-kompetizzjoni 
ħielsa u l-ftuħ. Għandhom ukoll jaġixxu 
b'mod trasparenti u proporzjonat, waqt li 
dejjem jiżguraw ġestjoni effiċjenti fl-użu 
tal-fondi pubbliċi.
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Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 - paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtoritajiet kontraenti u kwalunkwe 
parti oħra affettwata għandhom jiżguraw 
il-protezzjoni tal-informazzjoni 
kunfidenzjali u għandhom jieħdu passi 
sabiex jevitaw kwalunkwe użu ħażin ta' 
tali informazzjoni.

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Fl-elaborazzjoni tal-istandards tekniċi 
tas-sistemi tal-akkwist elettroniku skont l-
Artikolu 19, il-Kummissjoni għandha 
taħdem mill-qrib mal-Aġenzija Ewropea 
dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-
Informazzjoni (ENISA) fl-iżgurar tal-
ogħla standards ta' kunfidenzjalità.

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu 
obbligatorju tal-mezzi elettroniċi ta
komunikazzjoni f'sitwazzjonijiet oħra 
minbarra dawk ipprovduti fl-Artikoli 32, 
33, 34, 35(2), 49(2) jew 51 ta' din id-
Direttiva.

L-Istati Membri jistgħu jagħmlu użu 
obbligatorju tal-mezzi elettroniċi ta'
komunikazzjoni f'sitwazzjonijiet oħra 
minbarra dawk ipprovduti fl-Artikoli 32, 
33, 34, 35(2), 49(2) jew 51 ta' din id-
Direttiva, sakemm ma jkunux 
jirrappreżentaw ostakolu insormontabbli 
għall-SMEs u l-mikrointrapriżi.
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Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'kull komunikazzjoni, skambju u ħżin ta' 
informazzjoni, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jiżguraw li l-integrità tad-dejta
u l-kunfidenzjalità ta' offerti jew ta' talbiet 
għall-parteċipazzjoni huma ppreservati.
Huma għandhom jeżaminaw il-kontenut 
tal-offerti u t-talbiet għall-parteċipazzjoni 
biss wara li jkun skada l-limitu ta' żmien 
għat-tressiq tagħhom.

F'kull komunikazzjoni, skambju u ħżin ta' 
informazzjoni, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jiżguraw li l-integrità tad-data u 
l-kunfidenzjalità ta' offerti jew ta' talbiet 
għall-parteċipazzjoni kif ukoll tal-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 18
huma ppreservati. Huma għandhom 
jeżaminaw il-kontenut tal-offerti u t-talbiet 
għall-parteċipazzjoni biss wara li jkun 
skada l-limitu ta' żmien għat-tressiq 
tagħhom.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 7 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jagħtu l-opportunitajiet fi 
żmien debitu sabiex jinkisbu l-għarfien u 
l-ħiliet neċessarji biex tiġi konkluża l-
proċedura elettronika ta' akkwist 
pubbliku.

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22 imħassar
Kondotta illeċita

Fil-bidu tal-proċedura, il-kandidati 
għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu 
dikjarazzjoni fuq l-unur li fl-imgħoddi ma 
għamlux dan li ġej u li l-anqas fil-ġejjini 
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ma huma se:
(a) jinfluwenzaw fejn mhux mistħoqq il-
proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-
awtorità kontraenti jew jiksbu 
informazzjoni kunfidenzjali li tista' 
tagħtihom vantaġġi inġusti fil-proċedura 
ta' akkwist;
(b) jidħlu fi ftehimiet ma' kandidati u 
offerenti oħra bil-għan li jgħawġu l-
kompetizzjoni;
(c) jipprovdu informazzjoni qarrieqa 
b'mod deliberat li jista' jkollha influwenza 
materjali fuq id-deċiżjonijiet rigward l-
esklużjoni, l-għażla jew l-għotja.

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistabilixxu li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu japplikaw 
għall-innovazzjoni kif irregolati f'din id-
Direttiva.

L-Istati Membri jistabbilixxu li l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu japplikaw 
għall-innovazzjoni kif irregolati f'din id-
Direttiva.

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 u 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jistgħu jipprovdu wkoll li awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jużaw proċedura 
kompetittiva permezz tan-negozjar jew 
djalogu kompetittiv fi kwalunkwe wieħed 
mill-każijiet li ġejjin:

Jistgħu jipprovdu wkoll li awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jużaw proċedura 
kompetittiva permezz tan-negozjar jew 
djalogu sakemm tkun tiggarantixxi 
opportunitajiet ugwali u tevita t-tgħawwiġ 
tal-kompetizzjoni.

(a) fir-rigward tax-xogħlijiet, fejn il-
kuntratt tax-xogħlijiet għandu bħala għan 
kemm id-disinn kif ukoll l-eżekuzzjoni 
tax-xogħlijiet skont it-tifsira tal-
Artikolu 2(8) jew meta n-negozjati huma 
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meħtieġa sabiex tkun stabbilita l-forma 
legali jew finanzjarja tal-proġett;
(b) fir-rigward tal-kuntratti tax-xogħlijiet 
pubbliċi, għal xogħlijiet li huma imwettqa 
biss għall-finijiet tar-riċerka u l-
innovazzjoni, l-ittestjar jew l-iżvilupp u 
mhux bl-għan li tkun żgurata l-
profitabbiltà jew li jkunu rkuprati l-
ispejjeż għar-riċerka u l-iżvilupp;
(c) fir-rigward ta' servizzi jew provvisti, 
fejn l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ma 
jistgħux ikunu stabbiliti bi preċiżjoni 
suffiċjenti b'referenza għal kwalunkwe 
wieħed mill-istandards, approvazzjonijiet 
tekniċi Ewropej, speċifikazzjonijiet tekniċi 
komuni jew referenzi tekniċi skont it-
tifsira tal-punti 2 sa 5 tal-Anness VIII;
(d) Fil-każ, ta' offerti rregolari jew 
inaċċettabbli skont it-tifsira tal-
Artikolu 30(2)(a) b'reazzjoni għall-
proċedura miftuħa jew ristretta;
(e) Minħabba ċirkostanzi speċifiċi relatat 
man-natura jew il-kumplessità tax-
xogħlijiet, provvisti jew servizzi jew riskji 
relatati magħhom, il-kuntratt ma jistax 
jingħata mingħajr negozjati minn qabel.
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma 
jittrasponux fil-liġi nazzjonali tagħhom il-
proċedura kompetittiva permezz tan-
negozjar, id-djalogu kompetittiv u l-
proċeduri tas-sħubija għall-innovazzjoni.

Ġustifikazzjoni

B'referenza għall-Green Paper dwar l-immodernizzar tal-politika tal-UE dwar l-akkwist 
pubbliku (COM(2011)15 finali) u r-rapport tal-Parlament Ewropew dwar il-modernizzar tal-
akkwist pubbliku (2011/2048(INI)), il-proċeduri nnegozjati għandhom jintużaw mingħajr 
limitazzjoni sabiex jinkiseb il-kuntratt li jkun l-aktar adattat għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-
awtorità kontraenti, kif ukoll sabiex jinkiseb l-aħjar valur għall-flus. Sabiex jinkiseb l-ogħla 
livell possibbli ta' trasparenza, jeħtieġ li jiġu elaborati garanziji adegwati kontra t-tgħawwiġ 
tas-suq - li jirriżulta bl-applikazzjoni ta' din il-proċedura.

Emenda 45
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Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità kontraenti tista' tnaqqas
b'ħamest ijiem il-limitu ta' żmien għall-
wasla ta' offerti stabbiliti fit-tieni 
subparagrafu tal-paragrafu 1 meta hi 
taċċetta li l-offerti jistgħu jiġu sottomessi 
b'mezzi elettroniċi b'konformità mal-
Artikolu 19(3), (4) u(5).

4. L-awtorità kontraenti tista' tnaqqas bi 
tlett ijiem il-limitu ta' żmien għall-wasla ta' 
offerti stabbiliti fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1 meta hi taċċetta li l-offerti 
jistgħu jiġu sottomessi b'mezzi elettroniċi 
b'konformità mal-Artikolu 19(3), (4) u (5).

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 4 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jiżguraw li n-nuqqas ta' 
konformità mal-obbligu tan-newtralità 
minn awtoritajiet kontraenti jiġi kkastigat 
b'sanzjoni.

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limitu ta' żmien minimu għar-riċevuta ta' 
talbiet għal parteċipazzjoni għandu jkun ta' 
30 jum mid-data li fiha jintbagħat l-avviż 
dwar kuntratt.

Il-limitu ta' żmien minimu għar-riċevuta ta' 
talbiet għal parteċipazzjoni għandu jkun ta' 
40 jum mid-data li fiha jintbagħat l-avviż 
dwar kuntratt.

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien minimu għall-irċevuta ta' talbiet għal parteċipazzjoni għandu jkun 40 jum 
bħal fil-proċedura miftuħa sabiex jiġu żgurati regoli amministrattivi kemm jista' jkun simili 
fil-proċeduri differenti.

Emenda 48
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Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-djalogi kompetittivi jistgħu jseħħu fi 
stadji suċċessivi sabiex jonqos in-numru ta' 
soluzzjonijiet li jridu jiġi diskussi fl-istadju 
ta' djalogu billi jiġu applikati l-kriterji tal-
għoti definiti fl-avviż dwar kuntratt jew 
fid-dokument deskrittiv. Fl-avviż tal-
kuntratt jew fid-dokument deskrittiv, l-
awtorità kontraenti għandha tindikaw jekk 
hijiex se tuża din l-alternattiva.

(Ma tikkonċernax il-verżjoni Maltija.)

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Wara li jiddikkjaraw li d-djalogu ntemm 
u wara li jgħarrfu lill-parteċipanti dwar 
dan, l-awtoritajiet kontraenti għandhom
jitolbuhom jissottomettu l-offerti finali
tagħhom fuq il-bażi tas-soluzzjoni jew is-
soluzzjonijiet ppreżentati u speċifikati 
matul id-djalogu. Dawk l-offerti għandu 
jkun fihom l-elementi kollha meħtieġa u 
neċessarji għat-twettiq tal-proġett.

6. Wara li jiddikjaraw li d-djalogu ntemm 
u wara li jgħarrfu lill-parteċipanti dwar 
dan, l-awtoritajiet kontraenti għandhom
jitolbu lil kull parteċipant sabiex 
jissottometti l-offerti finali tiegħu fuq il-
bażi tas-soluzzjoni jew is-soluzzjonijiet
ippreżentati u speċifikati matul id-djalogu.
Dawk l-offerti għandu jkun fihom l-
elementi kollha meħtieġa u neċessarji għat-
twettiq tal-proġett.

Ġustifikazzjoni

Biex ikunu konsistenti ma' punti dwar il-kunfidenzjalità, mhux l-offerenti kollha jistgħu joffru 
l-istess soluzzjoni,u dan huwa importanti b'mod speċjali f'soluzzjonijiet innovattivi.

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi sħubijiet għall-innovazzjoni, kull attur 1. Fi sħubijiet għall-innovazzjoni, kull attur 
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ekonomiku jista' jissottometti talba sabiex 
jieħu sehem bħala tweġiba għal avviż dwar 
kompetizzjoni bil-għan li jistabbilixxi 
sħubija strutturata għall-iżvilupp ta' 
prodott, servizz jew xogħlijiet innovattivi u 
x-xiri sussegwenti tal-provvisti, servizzi 
jew xogħlijiet li jirriżultaw jekk dawn 
ikunu jikkorrispondu għal-livelli ta' 
prestazzjoni u spejjeż miftiehma.

ekonomiku jista' jissottometti talba sabiex 
jieħu sehem bħala tweġiba għal avviż dwar 
kompetizzjoni bil-għan li jistabbilixxi 
sħubija strutturata għall-iżvilupp ta' 
prodott, servizz jew xogħlijiet innovattivi u 
x-xiri sussegwenti tal-provvisti, servizzi 
jew xogħlijiet li jirriżultaw jekk dawn 
ikunu jikkorrispondu għal-livelli ta' 
prestazzjoni u spejjeż miftiehma. Awtorità 
kontraenti għandha tiddeskrivi b'mod ċar 
liema drittijiet tal-proprjetà intellettwali, 
jekk ikun hemm, tixtieq takkwista bħala 
riżultat tal-kuntratt jew bil-quddiem, 
bħala parti mill-avviż dwar kuntratt, id-
dokument deskrittiv jew l-istedina sabiex 
jiġi kkonfermat interess, jew fi stadju 
aktar tard bħala parti min-negozjati tal-
kuntratt.

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Is-sħubija għandha tiġi strutturata fi 
stadji suċċessivi wara s-sekwenza ta' stadji 
fil-proċess ta' riċerka u innovazzjoni, 
possibbilment sal-manifattura tal-provvista 
jew il-forniment tas-servizzi. Għandha 
tipprovdi għal miri intermedji li għandhom 
jinkisbu mill-imsieħeb u tipprovdi għal 
ħlas tar-remunerazzjoni f'pagamenti xierqa.
Abbażi ta' dawk il-miri, wara kull stadju, l-
awtorità kontraenti tista' tiddeċiedi li ttemm 
is-sħubija u li tniedi proċedura ta' akkwist 
ġdida għall-fażijiet li jifdal, dejjem jekk 
tkun kisbet id-drittijiet ta' proprjetà 
intellettwali relevanti.

2. Is-sħubija għandha tiġi strutturata fi 
stadji suċċessivi wara s-sekwenza ta' stadji 
fil-proċess ta' riċerka u innovazzjoni, 
possibbilment sal-manifattura tal-provvista 
jew il-forniment tas-servizzi. Għandha 
tipprovdi għal miri intermedji li għandhom 
jinkisbu mill-imsieħeb u tipprovdi għal 
ħlas tar-remunerazzjoni f'pagamenti xierqa.
Abbażi ta' dawk il-miri, l-awtorità 
kontraenti tista' tiddeċiedi jew li 
tikkuntratta għal kull fażi bil-potenzjal 
għal imsieħba differenti għall-istadji 
differenti tal-proċess, jew tista' tiddeċiedi 
li tagħmel kuntratt għal diversi fażijiet 
mal-istess imsieħeb jew imsieħba. Wara 
kull stadju, l-awtorità kontraenti tista' 
tiddeċiedi wkoll li ttemm is-sħubija u li 
tniedi proċedura ta' akkwist ġdida għall-
fażi jew il-fażijiet li jifdal, dejjem jekk l-
awtorità kontraenti tkun kisbet id-drittijiet 
ta' proprjetà intellettwali relevanti jew 
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inkella tkun għamlet rimunerazzjoni 
xierqa kif miftiehem mal-imsieħeb jew l-
imsieħba.

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Huma biss dawk l-atturi ekonomiċi 
mistiedna mill-awtorità kontraenti wara l-
valutazzjoni tagħha tal-informazzjoni 
mitluba li jistgħu jissottomettu proġetti ta' 
riċerka u innovazzjoni bil-għan li 
jissodisfaw il-ħtiġijiet identifikati mill-
awtorità kontraenti li ma jistgħux jiġu 
sodisfatti mis-soluzzjonijiet eżistenti. Il-
kuntratt għandu jingħata fuq il-bażi unika 
tal-kriterju ta' għoti tal-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġjuża skont l-
Artikolu 66(1)(a).

Huma biss dawk l-atturi ekonomiċi 
mistiedna mill-awtorità kontraenti wara l-
valutazzjoni tagħha tal-informazzjoni 
mitluba li jistgħu jissottomettu proġetti ta' 
riċerka u innovazzjoni bil-għan li
jissodisfaw il-ħtiġijiet identifikati mill-
awtorità kontraenti . Il-kuntratt għandu 
jingħata fuq il-bażi unika tal-kriterju ta' 
għoti tal-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża skont l-Artikolu 66(1)(a).

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-offerenti kollha li jkunu ressqu offerti 
ammissibbli għandhom jiġu mistiedna 
b'mod simultanju b'mezzi elettroniċi sabiex 
jieħdu sehem fl-irkant elettroniku billi 
jintużaw, mid-data u l-ħin speċifikati, il-
konnessjonijiet skont l-istruzzjonijiet 
stabbiliti fl-istedina. L-irkant elettroniku 
jista' jseħħ f'għadd ta' fażijiet suċċessivi. L-
irkant elettroniku ma għandux jibda qabel 
jumejn (2) wara d-data li fiha ntbagħtu l-
istedini.

L-offerenti kollha li jkunu ressqu offerti 
ammissibbli għandhom jiġu mistiedna 
b'mod simultanju b'mezzi elettroniċi sabiex 
jieħdu sehem fl-irkant elettroniku billi 
jintużaw, mid-data u l-ħin speċifikati, il-
konnessjonijiet skont l-istruzzjonijiet 
stabbiliti fl-istedina. L-irkant elettroniku 
jista' jseħħ f'għadd ta' fażijiet suċċessivi. L-
irkant elettroniku ma għandux jibda qabel 
ħamest ijiem tax-xogħol wara d-data li fiha 
ntbagħtu l-istediniet.

Ġustifikazzjoni

Filwaqt illi l-perjodi taż-żmien jistgħu jitqassru, jumejn jidhru wisq ftit sabiex l-atturi 
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ekonomiċi jkollhom opportunità ġusta li jirreaġixxu, speċjalment l-SMEs li ġeneralment 
ikollhom inqas riżorsi umani disponibbli għall-parteċipazzjoni fl-akkwist pubbliku.

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom jagħtu 
perjodu ta' żmien adegwat bejn in-notifika 
u l-ġbir attwali tal-informazzjoni.

L-awtoritajiet kontraenti għandhom jagħtu 
perjodu ta' żmien adegwat ta' minimu ta' 
ħamest ijiem ta' xogħol bejn in-notifika u 
l-ġbir attwali tal-informazzjoni.

Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi kif definiti 
fil-punt 1 tal-Anness VIII għandhom jiġu 
stabbiliti fid-dokumenti tal-akkwist. Huma 
għandhom jiddefinixxu l-funzjonalità li 
għandha titwassal minn xogħol, servizz 
jew provvista.

Ġustifikazzjoni

Għall-emendi kollha għall-Artikolu 40, l-għan huwa li jiġi żgurat li l-awtoritajiet kontraenti 
jiffokaw fuq il-funzjonalità li kuntratt partikolari jkun maħsub li jwassal. Dan għandu jiftaħ 
is-suq għal kemm jista' jkun atturi ekonomiċi u għal soluzzjonijiet innovattivi. Naturalment, 
xorta jistgħu jiżdiedu rekwiżiti tekniċi aktar speċifiċi bħala gwida u biex jispjegaw il-ħtiġijiet 
tal-awtorità kontraenti. Barra minn hekk, xi emendi jimmiraw sabiex jiċċaraw aktar il-
proposta tal-Kummissjoni li r-rekwiżiti tekniċi ma jistgħux jintużaw b'mod li jillimita l-
kompetizzjoni.

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-karatteristiċi jistgħu jirreferu 
wkoll għall–proċess speċifiku ta' 
produzzjoni jew provvediment tax-
xogħlijiet, provvisti jew servizzi mitluba 
jew ta' kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu 
tal-ħajja tiegħu kif imsemmi fil-punt 22 tal-
Artikolu 2

Karatteristiċi aktar dettaljati li 
jikkonċernaw il-proċess speċifiku ta' 
produzzjoni jew provvediment tax-
xogħlijiet, provvisti jew servizzi mitluba 
jew ta' kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu 
tal-ħajja tiegħu kif imsemmi fil-punt 22 tal-
Artikolu 2 jistgħu jiġu elenkati bħala linji 
gwida iżda ma jistgħux jeskludu lil 
kwalunkwe attur ekonomiku milli 
jipparteċipa fil-proċedura tal-akkwist.

Ġustifikazzjoni

Għall-emendi kollha għall-Artikolu 40, l-għan huwa li jiġi żgurat li l-awtoritajiet kontraenti 
jiffokaw fuq il-funzjonalità li kuntratt partikolari jkun maħsub li jwassal. Dan għandu jiftaħ 
is-suq għal kemm jista' jkun atturi ekonomiċi u għal soluzzjonijiet innovattivi. Naturalment, 
xorta jistgħu jiżdiedu rekwiżiti tekniċi aktar speċifiċi bħala gwida u biex jispjegaw il-ħtiġijiet 
tal-awtorità kontraenti. Barra minn hekk, xi emendi jimmiraw sabiex jiċċaraw aktar il-
proposta tal-Kummissjoni li r-rekwiżiti tekniċi ma jistgħux jintużaw b'mod li jillimita l-
kompetizzjoni.

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jistgħu 
jinkludu wkoll, kif xieraq, rekwiżiti 
relatati ma':

Emenda 58

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1a – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prestazzjoni, inklużi livelli ta' 
prestazzjoni fir-rigward tal-ambjent u l-
klima u prestazzjoni f'termini ta' proċess 
ta' produzzjoni soċjalment sostenibbli;
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Emenda 59

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1a – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-karatteristiċi taċ-ċiklu tal-ħajja;

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1a – punt c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) proċess ta' produzzjoni soċjalment 
sostenibbli;

Emenda 61

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1a – punt d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-
esperjenza tal-persunal inkarigat sabiex 
itwettaq il-kuntratt inkwistjoni;

Emenda 62

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1a – punt e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) is-sigurtà jew id-dimensjonijiet, li 
jinkludu l-proċeduri dwar il-garanzija tal-
kwalità, it-terminoloġija, is-simboli, l-
ittestjar u l-metodi ta' valutazzjoni, l-
imballaġġ, l-immarkar u t-tikkettar, l-
istruzzjonijiet għall-utent;
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Emenda 63

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1a – punt f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) regoli relatati mat-tfassil u l-istima, il-
kundizzjonijiet tal-ittestjar, l-ispezzjoni u 
l-aċċettazzjoni tax-xogħlijiet, u l-metodi 
jew it-tekniki ta' kostruzzjoni u 
kwalunkwe kundizzjoni oħra ta' natura 
teknika li l-awtorità kontraenti tkun 
f'pożizzjoni li tordna, skont regolamenti 
ġenerali jew speċifiċi, rigward ix-
xogħlijiet lesti u l-materjali jew l-elementi 
li jikkostitwixxu dawn ix-xogħlijiet.

Emenda 64

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 65

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jaċċettaw mezzi xierqa oħra ta' prova 
differenti minn dawk imsemmija fil-
paragrafu 1, bħal dossier tekniku tal-
manifattur fejn l-attur ekonomiku 

2. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jaċċettaw mezzi xierqa u ekwivalenti oħra 
ta' prova differenti minn dawk imsemmija 
fil-paragrafu 1, bħal dossier tekniku tal-
manifattur fejn l-attur ekonomiku 
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kkonċernat ma jkollux aċċess għaċ-
ċertifikati jew għar-rapporti tat-test 
imsemmija fil-paragrafu 1, jew l-ebda 
possibilità li jiksibhom fi ħdan il-limiti ta' 
żmien relevanti.

kkonċernat ma jkollux aċċess għaċ-
ċertifikati jew għar-rapporti tat-test 
imsemmija fil-paragrafu 1, jew l-ebda 
possibilità li jiksibhom fi ħdan il-limiti ta' 
żmien relevanti.

Emenda 66

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu
jawtorizzaw lill-offerenti sabiex 
jissottomettu varjanti. Fl-avviż dwar 
kuntratt jew, fejn jintuża avviż informattiv 
minn qabel bħala mezz ta' sejħa għall-
kompetizzjoni, fl-istedina għall-konferma 
tal-interess, għandhom jindikaw jekk 
jawtorizzawx il-varjanti jew le. Il-varjanti 
ma għandhomx jiġu awtorizzati mingħajr 
indikazzjoni bħal din.

1. L-awtoritajiet kontraenti jawtorizzaw 
lill-offerenti sabiex jissottomettu varjanti.

Emenda 67

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi proċeduri għall-għoti ta' kuntratti ta' 
provvista pubblika jew kuntratti ta' 
servizzi, l-awtoritajiet kontraenti li 
awtorizzaw varjanti għandhom jiċħdu 
varjant fuq il-bażi unika li, jekk jintlaqa', 
dan iwassal jew għal kuntratt ta' servizz 
minflok kuntratt pubbliku ta' provvista jew 
kuntratt ta' provvista minflok kuntratt 
pubbliku ta' servizz.

Fi proċeduri għall-għoti ta' kuntratti ta' 
provvista pubblika jew kuntratti ta' 
servizzi, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jiċħdu varjant fuq il-bażi unika 
li, jekk jintlaqa', dan iwassal jew għal 
kuntratt ta' servizz minflok kuntratt 
pubbliku ta' provvista jew kuntratt ta' 
provvista minflok kuntratt pubbliku ta' 
servizz.

Emenda 68

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f'lottijiet omoġeni jew eteroġenji. 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.

Sabiex titjieb il-kompetizzjoni u l-SMEs 
jiġu megħjuna jiksbu l-akkwist pubbliku,
il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f'lottijiet omoġenji jew eteroġenji, ħlief fl-
akkwist meta l-awtorità kontraenti ma tqisx 
xieraq li jinqasmu f'lottijiet.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-awtorità kontraenti taqsam il-kuntratt f'lottijiet sabiex ikun aktar faċli li 
l-SMEs jipparteċipaw f'kompetizzjonijiet għall-offerti pubbliċi. Madankollu, ma għandux ikun 
hemm obbligu ta' tqassim f'lottijiet, minħabba li mbagħad l-awtorità kontraenti tista' taqsam 
f''lottijiet ftehim li ma kellux jitqassam. Ħafna drabi dan huwa l-każ, pereżempju fil-każ ta' 
kuntratti ta' konstruzzjoni u tal-IT. Ikun diffiċli wkoll li jiġu definiti fil-prattika d-daqs u l-
valur tal-lottijiet.

Emenda 69

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jeħtieġu li l-kuntratturi kollha 
jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom taħt 
id-direzzjoni tal-attur ekonomiku li 
ngħatat lilu l-lott li tinvolvi l-
koordinazzjoni tal-proġett sħiħ jew il-
partijiet relevanti minnu.

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kontraenti ma għandhomx ikunu jistgħu jiddettaw l-istrutturi ta' ġestjoni u ta' 
sidien ta' kumpaniji privati. Jekk it-tqassim ta' kuntratt ma jkunx fattibbli mingħajr dan, 
għandu jiġi konkluż li l-kuntratt mhuwiex xieraq għat-tqassim
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Emenda 70

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jħabbru 
l-intenzjonijiet tagħhom ta' akkwisti 
ppjanati permezz ta' pubblikazzjoni ta' 
avviż informattiv minn qabel malajr kemm 
jista' jkun qabel ma tibda s-sena 
finanzjarja. Dawk l-avviżi għandhom 
jinkludu l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VI tal-parti B tat-taqsima 1. Huma 
għandhom ikunu ppubblikati jew mill-
Kummissjoni jew mill-awtoritajiet 
kontraenti fuq il-profili ta' xerrejja tagħhom 
skont il-punt 2(b) tal-Anness IX. Meta l-
avviż ikun ippubblikat mill-awtoritajiet 
kontraenti fuq il-profil ta' xerrejja tagħhom, 
għandhom jibagħtu avviż tal-
pubblikazzjoni fuq il-profil ta' xerrejja 
tagħhom f'konformità mal-punt 3 tal-
Anness IX.

1. L-awtoritajiet kontraenti jħabbru l-
intenzjonijiet tagħhom ta' akkwisti ppjanati 
permezz ta' pubblikazzjoni ta' avviż 
informattiv minn qabel malajr kemm jista' 
jkun qabel ma tibda s-sena finanzjarja.
Dawk l-avviżi għandhom jinkludu l-
informazzjoni stabbilita fl-Anness VI tal-
parti B tat-taqsima 1. Huma għandhom 
ikunu ppubblikati jew mill-Kummissjoni 
jew mill-awtoritajiet kontraenti fuq il-
profili ta' xerrejja tagħhom skont il-punt 
2(b) tal-Anness IX. Meta l-avviż ikun 
ippubblikat mill-awtoritajiet kontraenti fuq 
il-profil ta' xerrejja tagħhom, għandhom 
jibagħtu avviż tal-pubblikazzjoni fuq il-
profil ta' xerrejja tagħhom f'konformità 
mal-punt 3 tal-Anness IX.

Emenda 71

Proposta għal direttiva
Artikolu 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti kollha jistgħu
jużaw avviż dwar kuntratt bħala mezz ta' 
sejħa għall-kompetizzjoni fir-rigward tal-
proċeduri kollha. Dawn l-avviżi għandu 
jkun fihom l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VI parti C u għandhom jiġu 
ppubblikati skont l-Artikolu 49.

L-awtoritajiet kontraenti kollha jużaw 
avviż dwar kuntratt bħala mezz ta' sejħa 
għall-kompetizzjoni fir-rigward tal-
proċeduri kollha. Dawn l-avviżi għandu 
jkun fihom l-informazzjoni stabbilita fl-
Anness VI parti C u għandhom jiġu 
ppubblikati skont l-Artikolu 49.

Emenda 72

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 2
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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 
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.

2. L-awtoritajiet kontraenti jiddeċiedu li 
ma jagħtux kuntratt lill-offerent li 
jissottometti l-aħjar offerta jekk jirriżulta li 
l-offerta ma tikkonformax mal-obbligi 
stabbiliti fil-qasam tad-dritt soċjali u tax-
xogħol jew tad-dritt ambjentali mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew nazzjonali jew 
mill-ftehimiet kollettivi li japplikaw fil-
post fejn jitwettaq ix-xogħol, is-servizz jew 
il-provvista, jew mid-dispożizzjonijiet tad-
dritt internazzjonali soċjali u ambjentali 
elenkati fl-Anness XI.

Emenda 73

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jagħtu 
attenzjoni lill-impriżi żgħar u medji.

Emenda 74

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-parteċipazzjoni fl-isfruttament tat-
traffikar tal-bnedmin u t-tħaddim tat-tfal 
skont id-Direttiva 2011/36/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
5 ta' April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-
protezzjoni tal-vittmi tiegħu1.
_____________
1 ĠU L 101, 15.4.2011, p. 1

Emenda 75
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Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt eb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) fejn ir-regolament jiżgura li l-
prinċipju ta' reċiproċità kummerċjali li 
jippermetti li kull impriża Ewropea titfa' 
offerta fis-suq tal-akkwist pubbliku fl-
Istat ta' oriġini tal-kandidat jew tal-
offerent, mhux qed jiġi rispettat;

Emenda 76

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.

(a) fejn tista' turi li hemm vjolazzjoni tal-
obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fil-qasam tad-dritt soċjali u tax-
xogħol jew id-dritt ambjentali stabbilit mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew nazzjonali u 
minn ftehimiet kollettivi applikabbli għall-
post fejn isir ix-xogħol jew is-servizz jew 
tad-dispożizzjonijiet tad-dritt
internazzjonali soċjali u ambjentali elenkati 
fl-Anness XI. Konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew ma' 
dispożizzjonijiet internazzjonali tinkludi 
wkoll konformità b'mod ekwivalenti.

Emenda 77

Proposta għal direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fejn l-attur ekonomiku jkun minn 
pajjiż terz li jonqos milli jiftaħ is-swieq 
tal-akkwisti pubbliċi tiegħu għall-
kumpaniji tal-UE;
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Emenda 78

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fejn l-awtorità kontraenti tista' turi bi 
kwalnkwe mezz li l-attur ekonomiku huwa 
ħati ta' kondotta professjonali ħażina u 
serja oħra;

(c) fejn l-awtorità kontraenti tista' turi provi
li juru li l-attur ekonomiku huwa ħati ta' 
kondotta professjonali ħażina u serja oħra;

Emenda 79

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jillimitaw kwalunkwe kundizzjoni għal 
parteċipazzjoni għal dawk li huma xierqa li 
jiżguraw li kandidat jew offerent għandu l-
kapaċitajiet legali u finanzjarji u l-
abilitajiet kummerċjali u tekniċi li jwettaq 
il-kuntratt li għandu jingħata. Ir-rekwiżiti 
kollha għandhom ikunu relatati u 
strettament proporzjonati mas-suġġett tal-
kuntratt, billi jieħdu f'kunsiderazzjoni l-
ħtieġa li tiġi żgurata kompetizzjoni 
ġenwina.

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jillimitaw kwalunkwe kundizzjoni għal 
parteċipazzjoni għal dawk li huma xierqa li 
jiżguraw li kandidat jew offerent għandu l-
kapaċitajiet legali u finanzjarji u l-
abilitajiet kummerċjali u tekniċi li jwettaq 
il-kuntratt li għandu jingħata. Ir-rekwiżiti 
kollha għandhom ikunu direttament
relatati u strettament proporzjonati mas-
suġġett tal-kuntratt, billi jieħdu
f'kunsiderazzjoni l-ħtieġa li tiġi żgurata 
kompetizzjoni ġenwina.

Emenda 80

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità li toħroġ il-passaport għandha 
tara li tikseb l-informazzjoni relevanti 
direttament mill-awtoritajiet kompetenti, 
għajr fejn dan ikun projbit mir-regoli 
nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-dejta 
personali.

3. L-awtorità li toħroġ il-passaport għandha 
tara li tikseb l-informazzjoni relevanti 
direttament mill-awtoritajiet kompetenti, 
għajr fejn dan ikun projbit mir-regoli 
nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-dejta 
personali u meta l-informazzjoni tkun 
tista' tinġabar biss mill-attur ekonomiku 
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nnifsu. F'dawk il-każijiet, l-attur 
ekonomiku jwassal dik l-informazzjoni 
lill-awtorità sabiex jikseb Passaport tal-
Akkwisti Pubbliċi.

Emenda 81

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Passaport Ewropew tal-Akkwisti 
għandu jiġi rikonoxxut mill-awtoritajiet 
kontraenti kollha bħala prova li ġew 
sodisfatti l-kundizzjonijiet għal 
parteċipazzjoni koperti minnu u ma 
għandux jinxteħet dubju dwar dan 
mingħajr ġustifikazzjoni. It-tali 
ġustifikazzjoni tista' tkun relatata mal-fatt li 
l-passaport ikun inħareġ aktar minn sitt 
xhur qabel.

4. Il-Passaport Ewropew tal-Akkwisti 
għandu jiġi rikonoxxut mill-awtoritajiet 
kontraenti kollha bħala prova li ġew 
sodisfatti l-kundizzjonijiet għal 
parteċipazzjoni koperti minnu u ma 
għandux jinxteħet dubju dwar dan 
mingħajr ġustifikazzjoni. It-tali 
ġustifikazzjoni tista' tkun relatata mal-fatt li 
l-passaport ikun inħareġ aktar minn tnax-il 
xahar qabel.

Ġustifikazzjoni

Il-passaport tal-akkwisti pubbliċi jista' jkun strument importanti sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi iżda l-perjodu ta' validità għandu jiġi estiż minħabba li li perjodu ta' sitt xhur 
jidher qasir wisq u jkun wisq għali għall-atturi ekonomiċi, b'mod partikolari l-SMEs, li l-
passaport tagħhom jiġġedded darbtejn fis-sena .

Emenda 82

Proposta għal direttiva
Artikolu 62 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fir-rigward tal-kriterji relatati mal-qagħda 
ekonomika u finanzjarja kif stabbilit skont 
l-Artikolu 56(3), u l-kriterji relatati mal-
abilità teknika jew professjonali kif 
stabbilit skont l-Artikolu 56(4), attur 
ekonomiku jista', fejn dan ikun xieraq u 
għal kuntratt partikolari, jafda fuq il-
kapaċitjiet ta' entitajiet oħra, 
irrelevantement min-natura legali tar-

Fir-rigward tal-kriterji relatati mal-qagħda 
ekonomika u finanzjarja kif stabbilit skont 
l-Artikolu 56(3), u l-kriterji relatati mal-
abilità teknika jew professjonali kif 
stabbilit skont l-Artikolu 56(4), attur 
ekonomiku jista', fejn dan ikun xieraq u 
għal kuntratt partikolari, jafda fuq il-
kapaċitjiet ta' entitajiet oħra, 
irrelevantement min-natura legali tar-
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rabtiet li għandu magħhom. F'dak il-każ, 
għandu juri lill-awtorità kontraenti li huwa 
se jkollu r-riżorsi meħtieġa għad-
dispożizzjoni, pereżempju, billi jippreżenta 
impenn minn dawk l-entitajiet għal dan il-
għan. Fil-każ tal-qagħda ekonomika u 
finanzjarja, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jeħtieġu li l-attur ekonomiku u 
dawk l-entitajiet ikunu responsabbli 
b'mod konġunt mit-twettiq tal-kuntratt.

rabtiet li għandu magħhom. F'dak il-każ, 
għandu juri lill-awtorità kontraenti li huwa 
se jkollu r-riżorsi meħtieġa għad-
dispożizzjoni, pereżempju, billi jippreżenta 
impenn minn dawk l-entitajiet għal dan il-
għan.

Emenda 83

Proposta għal direttiva
Artikolu 62 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fil-każ ta' kuntratti ta' xogħlijiet, 
kuntratti ta' servizzi u operazzjonijiet ta' 
bini u installazzjoni fil-kuntest ta' kuntratt 
ta' provvista, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu jeħtieġu li ċerti kompiti importanti 
jitwettqu direttament mill-offerent stess 
jew, fejn offerta sottomessa minn grupp 
ta' atturi ekonomiċi kif imsemmi fl-
Artikolu 6, minn parteċipant fil-grupp.

imħassar

Emenda 84

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

Ġustifikazzjoni

Emenda mħassra minħabba l-modifika fl-Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a 
u b.
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Emenda 85

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-perspettiva tal-awtorità kontraenti, 
l-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża 
msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 
għandha tiġi identifikata fuq il-bażi tal-
kriterji marbutin direttament 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 
direttament mas-suġġett tal-kuntratt 
pubbliku inkwistjoni, bħal:

Emenda 86

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kwalità, inklużi l-mertu tekniku, il-
karatteristiċi estetiċi u funzjonali, l-
aċċessibilità, id-disinjar għall-utenti kollha, 
il-karatteristiċi ambjentali u l-karattru 
innovattiv.

(a) il-kwalità, inklużi l-mertu tekniku, il-
karatteristiċi estetiċi u funzjonali, l-
aċċessibilità, il-prestazzjoni fl-effiċjenza 
enerġetika, id-disinjar għall-utenti kollha, 
il-karatteristiċi ambjentali u l-karattru 
innovattiv inklużi, fost oħrajn, 
soluzzjonijiet innovattivi addizzjonali li 
jiżdiedu ma' rekwiżiti minimi stabbiliti fl-
avviż dwar il-kuntratt, id-dokument 
deskrittiv jew l-istedina sabiex jiġi 
kkonfermat l-interess;

Emenda 87

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) proċess ta' produzzjoni soċjalment 
sostenibbli;

Emenda 88

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-oriġini lokali speċifika għax-
xogħlijiet, provvisti jew servizzi mitluba 
jew għal kwalunkwe stadju taċ-ċiklu tal-
ħajja tagħhom filwaqt li jiġu osservati l-
prinċipji tat-trattati.

Emenda 89

Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) spejjeż interni, inklużi spejjeż relatati 
max-xiri, bħall-ispejjeż ta' produzzjoni, l-
użu,bħall-konsum tal-enerġija, l-ispejjeż ta' 
manutenzjoni, u tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja, 
bħall-ispejjeż ta' ġbir u riċiklaġġ u

(a) spejjeż interni, inklużi spejjeż relatati 
max-xiri, bħall-ispejjeż ta' produzzjoni, l-
użu, bħall-konsum tal-enerġija, l-ispejjeż ta' 
manutenzjoni, id-disponibilità tar-riżorsi 
inkwistjoni u tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja, 
bħall-ispejjeż ta' ġbir u riċiklaġġ u

Emenda 90

Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 91
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Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 3 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-osservanza tar-regoli u l-istandards 
fis-seħħ fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà, 
tad-dritt soċjali u d-dritt tax-xogħol 
stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u 
nazzjonali u minn ftehimiet kollettivi li 
japplikaw fil-post fejn ikun ser isir ix-
xogħol, is-servizz jew il-provvista.

Emenda 92

Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 3 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Aspetti oħra li jispjegaw biżżejjed l-
ispiża baxxa wisq tal-offerta.

Emenda 93

Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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-
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.

5. Fejn awtorità kontraenti tiddeċiedi li 
offerta hija baxxa wisq għax l-offerent 
kiseb għajnuna mill-Istat, l-offerta tiġi 
miċħuda sakemm l-offerent, fi ħdan limitu 
ta' żmien suffiċjenti stabbilit mill-awtorità 
kontraenti, ikun jista' juri f'konsultazzjoni
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.
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Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' kjarifika, l-offerenti megħjuna mill-Istat għandhom ikunu l-eċċezzjoni u 
f'konformità biss mal-Artikolu 107 tat-Trattat.

Emenda 94

Proposta għal direttiva
Artikolu 70a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 70a
L-awtoritajiet kontraenti jintroduċu 
monitoraġġ adegwat tal-prestazzjoni u 
prattiki ta' garanzija tal-kwalità b'rabta 
mat-twettiq tal-kuntratt, u jindikaw dawn 
il-prattiki fis-sejħa għall-kompetizzjoni. 
Sabiex jiżdiedu l-effiċjenza u t-
trasparenza tal-monitoraġġ tal-
eżekuzzjoni tal-kuntratt, l-akkwist 
elettroniku għandu jappoġġa dawn il-
prattiki ta' monitoraġġ.

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta' monitoraġġ tat-twettiq tal-kuntratt jista' jirriżulta f'sitwazzjonijiet li jeħtieġ li 
jiġu rrimedjati wara. Sabiex jinxteħet dawl fuq in-nuqqas ta' konformità relatat mal-
eżekuzzjoni tal-kuntratt kemm jista' jkun malajr, it-twettiq u l-eżekuzzjoni tal-kuntratt 
għandhom jiġu mmonitorjati.  Dan jiżgura l-iktar użu effiċjenti tal-finanzi pubbliċi. L-akkwist 
elettroniku jista' jintuża biex jiġu evitati, identifikati u kkoreġuti l-iżbalji anki fil-fażi tal-
eżekuzzjoni.

Emenda 95

Proposta għal direttiva
Artikolu 70b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 70b
Il-kuntratt fih proċedura ċara fil-każ ta' 
nuqqas ta' konformità relatata mat-twettiq 
u l-eżekuzzjoni tal-kuntratt.



AD\911383MT.doc 53/68 PE486.034v02-00

MT

Emenda 96

Proposta għal direttiva
Artikolu 70c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 70c
Sabiex jitħallew kemm jista' jkun 
parteċipanti tas-suq jipparteċipaw fl-
akkwist pubbliku, l-Istati Membri 
jiżguraw proċeduri ta' rimedju oġġettivi, 
effiċjenti u rħas.

Emenda 97

Proposta għal direttiva
Artikolu 70d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 70d
F'każ ta' ksur gravi jew nuqqas ta' 
konformità tal-kuntrattur, l-awtorità 
kontraenti tista' tintroduċi sanzjonijiet 
kontra l-kuntrattur biex jiġi evitat li jkun 
hemm nuqqas ta' konformità jew ksur 
serju b'rabta ma' kuntratti futuri.

Ġustifikazzjoni

L-opportunità li jiġu introdotti sanzjonijiet futuri kontra kuntratturi bi ksur gravi jew nuqqas 
ta' konformità tista' ttejjeb b'mod sinifikanti l-kultura tal-akkwist u tiżgura l-iktar użu 
effiċjenti tal-finanzi pubbliċi.

Emenda 98

Proposta għal direttiva
Artikolu 71 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtorità 
kontraenti tista' titlob jew tista' tkun 

1. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-offerent 
meħtieġ jindika fl-offerta tiegħu lill-
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meħtieġa minn Stat Membru li titlob lill-
offerent sabiex fl-offerta tiegħu jindika
kwalunkwe sehem mill-kuntratt li hu jista' 
jkollu l-ħsieb li jagħti bħala sottokuntratt lil 
partijiet terzi u jindika anki kwalunkwe 
sottokuntratturi proposti.

awtorità kontraenti, kwalunkwe sehem 
mill-kuntratt li hu jista' jkollu l-ħsieb li 
jagħti bħala sottokuntratt lil partijiet terzi u 
jindika anki kwalunkwe sottokuntratturi 
proposti.

Emenda 99

Proposta għal direttiva
Artikolu 71 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
ħlasijiet lis-sottokuntrattur għas-servizzi, 
il-provvisti jew ix-xogħlijiet ipprovduti lill-
kuntrattur prinċipali jkunu dovuti 
immedjatament, jekk:

(a) l-awtorità kontraenti tkun ipprovdiet 
il-provvista tagħha jew parti minnha lill-
kuntrattur prinċipali
(b) l-awtorità kontraenti tkun aċċettat 
b'mod komplet is-servizzi, il-provvisti jew 
ix-xogħlijiet ipprovduti b'mod komplet; 
jew
(c) is-sottokuntrattur jistabbilixxi b'mod 
ineffettiv limitu xieraq ta' żmien lill-
kuntrattur prinċipali għall-informazzjoni 
dwar il-kundizzjonijiet imsemmija 
f'punti (a) u (b).

Emenda 100
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Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-modifika tibdel il-bilanċ ekonomiku 
tal-kuntratt favur il-kuntrattur;

imħassar

Emenda 101

Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fi proċedura skont l-Artikolu 258 tat-
Trattat, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea ssib, li Stat Membru naqas milli 
jwettaq l-obbligi tiegħu taħt it-Trattati 
minħabba l-fatt li awtorità kontraenti li 
tappartjeni għal dak l-Istat Membru tat il-
kuntratt inkwistjoni mingħajr ma 
tikkonforma mal-obbligi tagħha taħt it-
Trattati u din id-Direttiva.

imħassar

Emenda 102

Proposta għal direttivaArtikolu 76b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 76b
L-awtorità kontraenti għandu jkollha 
kompetenza adegwata biex twettaq il-
proċedura sħiħa tal-akkwist pubbliku 
ekoloġiku. L-Istati Membri joffru 
opportunitajiet fi żmien debitu sabiex 
jinkisbu l-għarfien u l-ħiliet neċessarji 
biex tiġi konkluża l-proċedura ta' akkwist 
pubbliku ekoloġiku.

Emenda 103
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Proposta għal direttiva
Artikolu 81

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ġurija għandha tkun komposta 
esklussivament minn persuni fiżiċi li huma 
indipendenti mill-parteċipanti fil-
kompetizzjoni. Fejn tkun meħtieġa 
kwalifika professjonali partikolari mill-
parteċipanti f'kompetizzjoni, tal-inqas terz 
mill-membri tal-ġurija għandu jkollhom 
dik il-kwalifika jew kwalifika ekwivalenti.

Il-ġurija għandha tkun komposta 
esklussivament minn persuni fiżiċi li huma 
indipendenti mill-parteċipanti fil-
kompetizzjoni. Fejn tkun meħtieġa 
kwalifika professjonali partikolari mill-
parteċipanti f'kompetizzjoni, tal-inqas terz 
mill-membri tal-ġurija għandu jkollhom 
dik il-kwalifika jew kwalifika ekwivalenti.
L-ugwaljanza bejn is-sessi għandha tiġi 
mfittxija fil-kompożizzjoni tal-ġurija.

Emenda 104

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp ta' sorveljanza għandu jkun
responsabbli għall-kompiti li ġejjin:

L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
ikunu responsabbli għall-kompiti li ġejjin:

(a) is-sorveljanza tal-applikazzjoni tar-
regoli ta' akkwist pubbbliku u l-prattika 
relatata mill-awtoritajiet kontraenti u b'mod 
partikolari, mill-korpi ċentrali għall-
akkwisti;

(a) is-sorveljanza tal-applikazzjoni tar-
regoli ta' akkwist pubbbliku u l-prattika 
relatata mill-awtoritajiet kontraenti u b'mod 
partikolari, mill-korpi ċentrali għall-
akkwisti;

(b) li jipprovdi parir legali lil awtoritajiet 
kontraenti dwar l-interpretazzjoni tar-regoli 
u l-prinċipji tal-akkwist pubbliku u dwar l-
applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku f'każijiet speċifiċi;

(b) li jipprovdi parir legali lil awtoritajiet 
kontraenti dwar l-interpretazzjoni tar-regoli 
u l-prinċipji tal-akkwist pubbliku u dwar l-
applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku f'każijiet speċifiċi;

(c) li joħroġ opinjonijiet u gwida ta' 
inizjattiva proprja dwar kwistjonijiet ta' 
interess ġenerali rigward l-interpretazzjoni 
u l-applikazzjoni ta' regoli tal-akkwist 
pubbliku, dwar kwistjonijiet rikorrenti u 
dwar diffikultajiet sistemiċi relatati mal-
applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku, fid-dawl tad-dispożizzjonijiet ta' 
din id-Direttiva u tal-ġurisprudenza 
relevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 

(c) li joħroġ opinjonijiet u gwida ta' 
inizjattiva proprja dwar kwistjonijiet ta' 
interess ġenerali rigward l-interpretazzjoni 
u l-applikazzjoni ta' regoli tal-akkwist 
pubbliku, dwar kwistjonijiet rikorrenti u 
dwar diffikultajiet sistemiċi relatati mal-
applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku, fid-dawl tad-dispożizzjonijiet ta' 
din id-Direttiva u tal-ġurisprudenza 
relevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
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Ewropea; Ewropea;
(d) li jistabbilixxi u japplika sistemi ta' 
indikaturi ta' twissija komprensivi u 
azzjonabbli li jipprevjenu, jidentifikaw u 
jirrapportaw b'mod adegwat każijiet ta' 
frodi, korruzzjoni, kunflitt ta' interess u 
irregolaritajiet serji oħra fl-akkwist;

(d) li jistabbilixxi u japplika sistemi ta' 
indikaturi ta' twissija komprensivi u 
azzjonabbli li jipprevjenu, jidentifikaw u 
jirrapportaw b'mod adegwat każijiet ta' 
frodi, korruzzjoni, kunflitt ta' interess u 
irregolaritajiet serji oħra fl-akkwist;

(e) li jiġbed l-attenzjoni tal-istituzzjonijiet 
kompetenti nazzjonali, inklużi l-
awtoritajiet tal-awditjar, lejn vjolazzjonijiet 
speċifiċi identifikati u lejn problemi 
sistemiċi;

(e) li jiġbed l-attenzjoni tal-istituzzjonijiet 
kompetenti nazzjonali, inklużi l-
awtoritajiet tal-awditjar, lejn vjolazzjonijiet 
speċifiċi identifikati u lejn problemi 
sistemiċi;

(f) li jeżamina lmenti minn ċittadini u 
negozji dwar l-applikazzjoni tar-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku f'każijiet speċifiċi 
u jittrażmetti l-analiżi lill-awtoritajiet 
kontraenti kompetenti, li għandu jkollhom 
l-obbligu li jiħduha f'kunsiderazzjoni fid-
deċiżjonijiet tagħhom jew, fejn l-analiżi ma 
tiġix segwita, jispjegaw ir-raġunijiet 
għalfejn warrbuha;

(f) li jeżamina lmenti minn ċittadini u 
negozji dwar l-applikazzjoni tar-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku f'każijiet speċifiċi 
u jittrażmetti l-analiżi lill-awtoritajiet 
kontraenti kompetenti, li għandu jkollhom 
l-obbligu li jiħduha f'kunsiderazzjoni fid-
deċiżjonijiet tagħhom jew, fejn l-analiżi ma 
tiġix segwita, jispjegaw ir-raġunijiet 
għalfejn warrbuha;

(g) is-sorveljanza ta' deċiżjonijiet meħuda 
mill-qrati u l-awtoritajiet nazzjonali wara 
sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea fuq il-bażi tal-
Artikolu 267 tat-Trattat jew sejbiet tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri li jistabbilixxu 
vjolazzjonijiet tar-regoli tal-Unjoni tal-
akkwist pubbliku relatati ma' proġetti 
kofinanzjati mill-Unjoni; Il-korp ta' 
sorveljanza għandu jirrapporta lill-Uffiċċju 
Ewropew kontra l-Frodi kwalunkwe ksur 
tal-proċeduri ta' akkwist tal-Unjoni meta 
dawn huma relatati mal-kuntratti 
direttament jew indirettament iffinanzjati 
mill-Unjoni Ewropea.

(g) is-sorveljanza ta' deċiżjonijiet meħuda 
mill-qrati u l-awtoritajiet nazzjonali wara 
sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea fuq il-bażi tal-
Artikolu 267 tat-Trattat jew sejbiet tal-
Qorti Ewropea tal-Awdituri li jistabbilixxu 
vjolazzjonijiet tar-regoli tal-Unjoni tal-
akkwist pubbliku relatati ma' proġetti 
kofinanzjati mill-Unjoni; Il-korp ta' 
sorveljanza għandu jirrapporta lill-Uffiċċju 
Ewropew kontra l-Frodi kwalunkwe ksur 
tal-proċeduri ta' akkwist tal-Unjoni meta 
dawn huma relatati mal-kuntratti 
direttament jew indirettament iffinanzjati 
mill-Unjoni Ewropea.

Il-kompiti msemmija fil-punt (e) 
għandhom ikunu mingħajr ħsara għall-
eżerċizzju tad-drittijiet ta' appell taħt il-liġi
nazzjonali jew taħt is-sistema stabbilita fuq 
il-bażi tad-Direttiva 89/665/KEE.

Il-kompiti msemmija fil-punt (e) 
għandhom ikunu mingħajr ħsara għall-
eżerċizzju tad-drittijiet ta' appell skont id-
dritt nazzjonali jew skont is-sistema 
stabbilita fuq il-bażi tad-Direttiva 
89/665/KEE.

L-Istati Membri għandhom jagħtu s-setgħa
lill-korp ta' sorveljanza sabiex jieħu taħt 
idejh il-ġurisdizzjoni kompetenti skont il-

L-Istati Membri għandhom jagħtu s-setgħa
lill-awtoritajiet kompetenti sabiex
jirrikorru għall-ġurisdizzjoni kompetenti 
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liġi nazzjonali għar-reviżjoni tad-
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti 
meta jkun identifika ksur matul l-attività 
ta' monitoraġġ u ta' konsulenza legali 
tagħhom.

skont id-dritt nazzjonali għar-reviżjoni tad-
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti 
meta jkunu identifikaw ksur matul l-
attività ta' monitoraġġ u ta' konsulenza 
legali tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-monitoraġġ u r-regolamentazzjoni tal-akkwist pubbliku diġà qed iseħħu fl-Istati 
Membri, l-awtoritajiet li diġà huma responsabbli għal dawn il-funzjonijiet għandhom 
jipprovdu informazzjoni, iħejju r-rapport annwali, u jirrapportaw lill-Kummissjoni. Fi żmien 
il-kriżi ekonomika, huwa importanti li jiġu ssemplifikati l-kompiti amministrattivi, u jintużaw 
is-sistemi eżistenti, u l-finanzi pubbliċi b'mod effiċjenti.

Emenda 105

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għall-proċeduri ġenerali u 
l-metodi ta' ħidma stabbiliti mill-
Kummissjoni għall-komunikazzjonijiet u l-
kuntratti tagħha mal-Istati Membri, il-korp 
ta' sorveljanza għandu jaġixxi bħala punt 
ta' kuntatt speċifiku għall-Kummissjoni 
meta jissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni u l-implimentazzjoni tal-baġit mill-
Unjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 17 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-
Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
Għandu jirraporta mal-Kummissjoni dwar 
kwalunkwe vjolazzjoni ta' din id-Direttiva 
fi proċeduri ta' akkwist għall-għoti ta' 
kuntratti ffinanzjati direttament jew 
indirettament mill-Unjoni.

Mingħajr ħsara għall-proċeduri ġenerali u 
l-metodi ta' ħidma stabbiliti mill-
Kummissjoni għall-komunikazzjonijiet u l-
kuntatti tagħha mal-Istati Membri, l-
awtoritajiet kompetenti għandhom 
jaġixxu bħala punt ta' kuntatt speċifiku 
għall-Kummissjoni meta tissorvelja l-
applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni u l-
implimentazzjoni tal-baġit mill-Unjoni fuq 
il-bażi tal-Artikolu 17 tat-Trattat dwar l-
Unjoni Ewropea u l-Artikolu 317 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea. Għandu jirraporta mal-
Kummissjoni dwar kwalunkwe vjolazzjoni 
ta' din id-Direttiva fi proċeduri ta' akkwist 
għall-għoti ta' kuntratti ffinanzjati 
direttament jew indirettament mill-Unjoni.

Mingħajr ħsara għall-proċeduri ġenerali 
u l-metodi ta' ħidma stabbiliti mill-
Kummissjoni għall-komunikazzjonijiet u 
l-kuntratti tagħha mal-Istati Membri, il-
korp ta' sorveljanza għandu jaġixxi bħala 
punt ta' kuntatt speċifiku għall-
Kummissjoni meta jissorvelja l-
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni fuq il-bażi 
tal-Artikolu 17 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
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Ewropea. Għandu jirraporta mal-
Kummissjoni dwar kwalunkwe vjolazzjoni 
ta' din id-Direttiva fi proċeduri ta' akkwist 
għall-għoti ta' kuntratti ffinanzjati 
direttament jew indirettament mill-
Unjoni.
Il-Kummissjoni tista' titlob lill-korp ta' 
sorveljanza biex janalizza ksur allegat tar-
regoli ta' akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwa proġetti kofinanzjati mill-baġit 
tal-Unjoni. Il-Kummissjoni tista' tafda 
lill-korp ta' sorveljanza biex isegwi ċertu 
każijiet u jiżgura li jittieħdu l-konsegwenzi 
xierqa mill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali li se jkunu obbligati jsegwu l-
istruzzjonijiet tagħha għall-ksur tar-regoli 
ta' akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwa proġetti kofinanzjati.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-monitoraġġ u r-regolamentazzjoni tal-akkwist pubbliku diġà qed iseħħu fl-Istati 
Membri, l-awtoritajiet li diġà huma responsabbli għal dawn il-funzjonijiet għandhom 
jipprovdu informazzjoni, iħejju r-rapport annwali, u jirrapportaw lill-Kummissjoni. Fi żmien 
il-kriżi ekonomika, huwa importanti li jiġu ssemplifikati l-kompiti amministrattivi, u jintużaw 
is-sistemi eżistenti, u l-finanzi pubbliċi b'mod effiċjenti.

Emenda 106

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-attivitajiet ta' investigazzjoni u infurzar 
imwettqa mill-korp ta' sorveljanza 
mwettqa mill-korp ta' sorveljanza sabiex
jiżgura li d-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet 
kontraenti jikkonformaw ma' din id-
Direttiva u l-prinċipji tat-Trattat ma 
għandhomx jieħdu post jew jippreġudikaw 
ir-rwol istituzzjonali tal-Kummissjoni 
bħala gwardjan tat-Trattat. Meta l-
Kummissjoni tiddeċiedi li tirreferi t-
trattament ta' każ individwali skont il-
paragrafu 4, għandu jibqa' jkollha d-dritt li 
tintevjeni skont is-setgħat ikkonferiti lilha 

L-attivitajiet ta' investigazzjoni u infurzar 
imwettqa mill-awtoritajiet kompetenti
sabiex jiżguraw li d-deċiżjonijiet tal-
awtoritajiet kontraenti jikkonformaw ma' 
din id-Direttiva u l-prinċipji tat-Trattat, ma 
għandhomx jieħdu post jew jippreġudikaw 
ir-rwol istituzzjonali tal-Kummissjoni 
bħala gwardjan tat-Trattat. Meta l-
Kummissjoni tiddeċiedi li tirreferi t-
trattament ta' każ individwali skont il-
paragrafu 4, għandu jibqa' jkollha d-dritt li 
tintervjeni skont is-setgħat ikkonferiti lilha 
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mit-Trattat. mit-Trattat.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-monitoraġġ u r-regolamentazzjoni tal-akkwist pubbliku diġà qed iseħħu fl-Istati 
Membri, l-awtoritajiet li diġà huma responsabbli għal dawn il-funzjonijiet għandhom 
jipprovdu informazzjoni, iħejju r-rapport annwali, u jirrapportaw lill-Kummissjoni. Fi żmien 
il-kriżi ekonomika, huwa importanti li jiġu ssemplifikati l-kompiti amministrattivi, u jintużaw 
is-sistemi eżistenti, u l-finanzi pubbliċi b'mod effiċjenti.

Emenda 107

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jittrażmettu lill-korp ta' sorveljanza it-test 
sħiħ tal-kuntratti konklużi kollha b'valur 
ekwivalenti għal jew ikbar minn

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jittrażmettu lill-awtoritajiet kompetenti, it-
test sħiħ tal-kuntratti konklużi kollha 
b'valur ekwivalenti għal jew ikbar minn

Ġustifikazzjoni

Peress li l-monitoraġġ u r-regolamentazzjoni tal-akkwist pubbliku diġà qed iseħħu fl-Istati 
Membri, l-awtoritajiet li diġà huma responsabbli għal dawn il-funzjonijiet għandhom 
jipprovdu informazzjoni, iħejju r-rapport annwali, u jirrapportaw lill-Kummissjoni. Fi żmien 
il-kriżi ekonomika, huwa importanti li jiġu ssemplifikati l-kompiti amministrattivi, u jintużaw 
is-sistemi eżistenti, u l-finanzi pubbliċi b'mod effiċjenti.

Emenda 108

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għal-liġi nazzjonali dwar l-
aċċess għall-informazzjoni u f'konformità 
mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE dwar 
il-protezzjoni tad-dejta, il-korp ta' 
sorveljanza, għandu, wara li jirċievi talba 
bil-miktub, jagħti aċċess dirett mhux 
ristrett u sħiħ, u mingħajr ħlas għall-
kuntratti konklużi msemmija fil-
paragrafu 6. L-aċċess għal ċertu partijiet 

Mingħajr ħsara għal-liġi nazzjonali dwar l-
aċċess għall-informazzjoni u f'konformità 
mal-leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-UE dwar 
il-protezzjoni tad-data, l-awtoritajiet 
pubbliċi għandhom, fuq talba bil-miktub,
jagħtu aċċess dirett mhux ristrett u sħiħ, u 
mingħajr ħlas għall-kuntratti konklużi 
msemmija fil-paragrafu 6. L-aċċess għal 
ċertu partijiet tal-kuntratt jista' jkun miċħud 
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tal-kuntratt jista' jkun miċħud meta d-
divulgazzjoni timpedixxi l-infurzar tal-liġi 
jew inkella tmur kontra l-interess pubbliku, 
tkun ta' ħsara għall-interessi kummerċjali 
leġittimi ta' atturi ekonomiċi, pubbliċi jew 
privati, jew tista' tippreġudika l-
kompetizzjoni ġusta bejniethom.

meta d-divulgazzjoni timpedixxi l-infurzar 
tal-liġi jew inkella tmur kontra l-interess 
pubbliku, tkun ta' ħsara għall-interessi 
kummerċjali leġittimi ta' atturi ekonomiċi, 
pubbliċi jew privati, jew tista' tippreġudika 
l-kompetizzjoni ġusta bejniethom.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-monitoraġġ u r-regolamentazzjoni tal-akkwist pubbliku diġà qed iseħħu fl-Istati 
Membri, l-awtoritajiet li diġà huma responsabbli għal dawn il-funzjonijiet għandhom 
jipprovdu informazzjoni, iħejju r-rapport annwali, u jirrapportaw lill-Kummissjoni. Fi żmien 
il-kriżi ekonomika, huwa importanti li jiġu ssemplifikati l-kompiti amministrattivi, u jintużaw 
is-sistemi eżistenti, u l-finanzi pubbliċi b'mod effiċjenti.

Emenda 109

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiġi inkluż sommarju tal-attivitajiet 
kollha mwettqa mill-korp ta' sorveljanza
skont il-paragrafi 1 sa 7 fir-rapport annwali 
msemmi fil-paragrafu 2.

Għandu jiġi inkluż sommarju tal-attivitajiet 
kollha mwettqa mill-awtoritajiet 
kompetenti skont il-paragrafi 1 sa 7 fir-
rapport annwali msemmi fil-paragrafu 2.

Ġustifikazzjoni

Peress li l-monitoraġġ u r-regolamentazzjoni tal-akkwist pubbliku diġà qed iseħħu fl-Istati 
Membri, l-awtoritajiet li diġà huma responsabbli għal dawn il-funzjonijiet għandhom 
jipprovdu informazzjoni, iħejju r-rapport annwali, u jirrapportaw lill-Kummissjoni. Fi żmien 
il-kriżi ekonomika, huwa importanti li jiġu ssemplifikati l-kompiti amministrattivi, u jintużaw 
is-sistemi eżistenti, u l-finanzi pubbliċi b'mod effiċjenti.

Emenda 110

Proposta għal direttiva
Artikolu 84a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 84a
Il-Kummissjoni, qabel tmiem l-2013 
tippreżenta rapport dwar il-ġestjoni 
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differenti tal-akkwisti taħt il-limiti 
stabbiliti fl-Artikolu 12, partikolarment 
għas-servizzi mhux prijoritarji sa issa.

Emenda 111

Proposta għal direttiva
Artikolu 87 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Bil-għan li jitjieb l-aċċess għal akkwisti 
pubbliċi għall-atturi ekonomiċi, b'mod 
partikolari għall-SMEs u s-soċjetà ċivili, u 
sabiex jiġi faċilitat il-fehim korrett tad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li tista' 
tinkiseb l-assistenza xierqa, anki b'mezzi 
elettroniċi jew billi jintużaw netwerks 
eżistenti ddedikati għall-assistenza tan-
negozji. L-appoġġ jinkludi wkoll offerti 
konġunti li jsiru minn atturi differenti.

Emenda 112

Proposta għal direttiva
Artikolu 91 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
mill-Kumitat Konsultattiv għall-Kuntratti 
ta' Xogħlijiet Pubbliċi stabbilit mid-
Deċiżjoni tal-Kunsill 71/306/KEE. Dak il-
kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011.

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita 
mill-Kumitat Konsultattiv għall-Kuntratti 
ta' Xogħlijiet Pubbliċi stabbilit mid-
Deċiżjoni tal-Kunsill 71/306/KEE. Dak il-
kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011. L-
ugwaljanza bejn is-sessi għandha tiġi 
promossa fil-kompożizzjoni tal-kumitat.

Emenda 113

Proposta għal direttiva
Artikolu 94 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-effetti 
ekonomiċi fuq is-suq intern li jirriżultaw 
mill-applikazzjoni tal-limiti stabbiliti fl-
Artikolu 4 u tirraporta dwarhom lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-
30 ta' Ġunju 2017.

Il-Kummissjoni għandha tirrevedi l-effetti 
ekonomiċi fuq is-suq intern li jirriżultaw 
mill-applikazzjoni tal-limiti stabbiliti fl-
Artikolu 4 u tirrapporta dwarhom lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-
30 ta' Ġunju 2015.

Emenda 114

Proposta għal direttiva
Anness VIII – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fil-każ ta' provvista pubblika jew 
kuntratti ta' servizzi, speċifikazzjoni 
f'dokument li jiddefinixxi l-karatteristiċi 
meħtieġa ta' prodott jew servizz, bħal-
livelli ta' kwalità, il-livelli ta' prestazzjoni 
ambjentali u klimatika, id-disinn għar-
rekwiżiti kollha (inkluża l-aċċessibilità 
għal persuni b'diżabilità) u valutazzjoni tal-
konformtià, il-prestazzjoni, l-użu tal-
prodott, is-sikurezza jew id-dimensjonijiet, 
inklużi rekwiżiti relevanti għall-prodott fir-
rigward tal-isem li taħtu jinbiegħ il-prodott, 
it-terminoloġija, is-simboli, l-ittestjar u l-
metodi ta' ttestjar, l-imballaġġ, l-immarkar 
u t-tikkettar, l-istruzzjonijiet għall-utenti, 
il-proċessi u l-metodi ta' produzzjoni 
f'kull satdju taċ-ċiklu tal-ħajja tal-
provvista jew servizz u l-proċeduri ta' 
valutazzjoni tal-konformità;

(b) fil-każ ta' provvista pubblika jew 
kuntratti ta' servizzi, speċifikazzjoni 
f'dokument li jiddefinixxi l-karatteristiċi 
meħtieġa ta' prodott jew servizz, bħal-
livelli ta' kwalità, il-livelli ta' prestazzjoni 
ambjentali u klimatiċi, id-disinn għar-
rekwiżiti kollha (inkluża l-aċċessibilità 
għal persuni b'diżabilità) u valutazzjoni tal-
konformtià, il-prestazzjoni, l-użu tal-
prodott, is-sikurezza jew id-dimensjonijiet, 
inklużi rekwiżiti relevanti għall-prodott fir-
rigward tal-isem li taħtu jinbiegħ il-prodott, 
it-terminoloġija, is-simboli, l-ittestjar u l-
metodi ta' ttestjar, l-imballaġġ, l-immarkar 
u t-tikkettar, l-istruzzjonijiet għall-utenti u 
l-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità;

Emenda 115

Proposta għal direttiva
Anness XIII – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Identifikazzjoni tal-attur ekonomiku; (a) Identifikazzjoni tal-attur ekonomiku;
in-numru ta' reġistrazzjoni, l-isem, l-
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indirizz u l-bank tal-kumpanija;

Ġustifikazzjoni

L-istandardizzazzjoni miżjuda ta' informazzjoni fir-rigward tal-formalitajiet tal-attur 
ekonomiku fid-dokumenti tal-akkwist se tikkontribwixxi għat-tnaqqis fl-ispejjeż ġenerali tat-
tranżazzjoni u fl-istess ħin ma tinfluwenzawx il-kompetizzjoni, minħabba li din l-informazzjoni 
hija ċentrali biss sabiex jiġi determinat jekk l-offerent huwiex affidabbli, u mhux ċentrali fl-
għażla bejn l-offerti.

Emenda 116

Proposta għal direttiva
Anness XIII – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Deskrizzjoni tal-kumpanija: is-sena 
tal-istabbiliment, il-forma ġuridika, is-
sid/sidien, il-membri tal-bord, il-kodiċi 
tal-industrija, deskrizzjoni qasira tas-
servizzi ewlenin u/jew il-produzzjoni tal-
kumpanija;

Ġustifikazzjoni

L-istandardizzazzjoni miżjuda ta' informazzjoni fir-rigward tal-formalitajiet tal-attur 
ekonomiku fid-dokumenti tal-akkwist se tikkontribwixxi għat-tnaqqis fl-ispejjeż ġenerali tat-
tranżazzjoni u fl-istess ħin ma tinfluwenzawx il-kompetizzjoni, minħabba li din l-informazzjoni 
hija ċentrali biss sabiex jiġi determinat jekk l-offerent huwiex affidabbli, u mhux ċentrali fl-
għażla bejn l-offerti.

Emenda 117

Proposta għal direttiva
Anness XIII – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Ċertifikazzjoni li l-attur ekonomiku 
jkun issodisfa l-obbligi tiegħu fir-rigward 
tal-ħlas ta' taxxi, sistemi tas-sigurtà 
soċjali skont il-liġijiet individwali tal-Istati 
Membri eċċ.;
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Ġustifikazzjoni

L-istandardizzazzjoni miżjuda ta' informazzjoni fir-rigward tal-formalitajiet tal-attur 
ekonomiku fid-dokumenti tal-akkwist se tikkontribwixxi għat-tnaqqis fl-ispejjeż ġenerali tat-
tranżazzjoni u fl-istess ħin ma tinfluwenzawx il-kompetizzjoni, minħabba li din l-informazzjoni 
hija ċentrali biss sabiex jiġi determinat jekk l-offerent huwiex affidabbli, u mhux ċentrali fl-
għażla bejn l-offerti.

Emenda 118

Proposta għal direttiva
Anness XIII – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Indikaturi ekonomiċi ewlenin tal-
attur ekonomiku għall-aħħar tliet snin 
tal-kontijiet: il-bejgħ gross, EBIT (qligħ 
qabel l-interessi u t-taxxa) u l-koeffiċjent 
tas-solvenza. Kumpaniji li jkun għadhom 
kemm jiftħu (start-ups) se jikkonformaw 
ma' dan ir-rekwiżit meta l-informazzjoni 
mid-data ta' meta jibdew joperaw sad-data 
preżenti tiġi adottata fil-Passaport tal-
Akkwisti Pubbliċi tagħhom;

Ġustifikazzjoni

L-istandardizzazzjoni miżjuda ta' informazzjoni fir-rigward tal-formalitajiet tal-attur 
ekonomiku fid-dokumenti tal-akkwist se tikkontribwixxi għat-tnaqqis fl-ispejjeż ġenerali tat-
tranżazzjoni u fl-istess ħin ma tinfluwenzawx il-kompetizzjoni, minħabba li din l-informazzjoni 
hija ċentrali biss sabiex jiġi determinat jekk l-offerent huwiex affidabbli, u mhux ċentrali fl-
għażla bejn l-offerti.

Emenda 119

Proposta għal direttiva
Anness XIII – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) Indikaturi organizzattivi ewlenin tal-
attur ekonomiku: in-numru medju ta' 
impjegati matul dawn l-aħħar tliet snin u 
n-numru ta' impjegati sal-aħħar tas-sena 
li għaddiet. Kumpaniji li jkun għadhom 
kemm jiftħu (start-ups) se jikkonformaw 
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ma' dan ir-rekwiżit meta l-informazzjoni 
mid-data ta' meta jibdew joperaw sad-data 
preżenti tiġi adottata fil-Passaport tal-
Akkwisti Pubbliċi tagħhom;

Ġustifikazzjoni

L-istandardizzazzjoni miżjuda ta' informazzjoni fir-rigward tal-formalitajiet tal-attur 
ekonomiku fid-dokumenti tal-akkwist se tikkontribwixxi għat-tnaqqis fl-ispejjeż ġenerali tat-
tranżazzjoni u fl-istess ħin ma tinfluwenzawx il-kompetizzjoni, minħabba li din l-informazzjoni 
hija ċentrali biss sabiex jiġi determinat jekk l-offerent huwiex affidabbli, u mhux ċentrali fl-
għażla bejn l-offerti.

Emenda 120

Proposta għal direttiva
Anness XIII – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) Indikazzjoni tal-perjodu ta' validità tal-
Passaport, li ma għandux ikun inqas minn
6 xhur.

(f) Indikazzjoni tal-perjodu ta' validità tal-
Passaport, li ma għandux ikun inqas minn
12-il xahar.

Ġustifikazzjoni

Il-passaport tal-akkwisti pubbliċi jista' jkun strument importanti sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi iżda l-perjodu ta' validità għandu jiġi estiż minħabba li li perjodu ta' sitt xhur 
jidher qasir wisq u jkun wisq għali għall-atturi ekonomiċi, b'mod partikolari l-SMEs, li l-
passaport tagħhom jiġġedded darbtejn fis-sena .

Emenda 121

Proposta għal direttiva
Anness XVI – ringiela 2 – kolonna 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

79611000-0 u minn 85000000-9 sa 
85323000-9(minbarra 85321000-5 u 
85322000-2)

79611000-0 u minn 85000000-9 sa 
85323000-9 (minbarra 85321000-5 u 
85322000-2 u 85143000-3)

Emenda 122
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Proposta għal direttiva
Anness XVI – ringieli 8a (ġdid) u 8b (ġdid)

Emenda

Minn 74110000-3 sa 74114000-1 Servizzi ġuridiċi

Servizzi oħra
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