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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-konċessjonijiet jippreżentaw parti importanti mill-attività ekonomika fl-Istati Membri tal-
Unjoni Ewropea. Għalkemm minħabba l-qagħda legali attwali hu diffiċli li jingħataw 
ammonti preċiżi, l-istudji juru li iktar minn 60 fil-mija tas-sħubijiet pubbliċi u privati fl-
Ewropa jaqgħu taħt il-konċessjonijiet.

Attwalment huwa biss l-għoti ta' konċessjonijiet ta' xogħlijiet li jaqa' taħt għadd limitat ta' 
dispożizzjonijiet fil-liġi sekondarja, filwaqt li l-konċessjonijiet ta' servizzi huma koperti biss 
mill-prinċipji ġenerali tat-TFUE. Din il-lakuna għandha tiġi eliminata permezz tad-Direttiva 
proposta.

Is-sitwazzjoni attwali mhijiex waħda sodisfaċenti, minħabba li m’hawn l-ebda ċertezza legali 
xierqa, la għan-negozji u lanqas għall-entitajiet kontraenti, filwaqt li l-aċċess għan-negozji 
Ewropej huwa limitat, partikolarment għall-SMEs, għal opportunitajiet ekonomiċi offruti 
minn kuntratti ta’ konċessjoni. 

Barra minn hekk, minħabba sitwazzjoni ekonomika diffiċli fil-maġġoranza tal-Istati Membri 
tal-UE, allokazzjoni effiċjenti ta’ fondi pubbliċi hija ferm importanti, sabiex il-kompetizzjoni 
tista’ tagħti kontribut importanti għall-irħas soluzzjoni u l-iktar effiċjenti fl-għoti ta’ kuntratti 
ta’ konċessjoni. 

Regolament fil-livell Ewropew bl-ebda mod ma jillimita l-libertà tal-awtoritajiet kontraenti 
milli jwettqu l-kompiti tagħhom b’mod indipendenti u bil-fondi tagħhom stess. Madankollu, 
meta awtorità kontraenti tiddeċiedi li ssejjaħ xi parti terza biex twettaq dawn il-kompiti, 
għandu jiġi żgurat l-aċċess effettiv għas-suq għan-negozji xierqa kollha, sabiex tinkiseb l-
irħas soluzzjoni u l-iktar waħda effiċjenti u jonqos ir-riskju tal-korruzzjoni. 

Il-benefiċċji tad-Direttiva dwar il-Kuntratti ta’ Konċessjoni speċifikati fid-dokument ta’ 
ħidma tal-Kumitat għas-Suq Intern huma appoġġjati b’mod espliċitu, partikolarment fir-
rigward tal-kjarifika tal-qafas legali eżistenti, il-ħolqien ta’ inċentivi għal iżjed kompetizzjoni 
u l-karatteristiċi tal-kriterji individwali proposti, li għandhom jiġu emendati.

Ir-rapporteur sostanzjalment jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni. 

Rigward il-limiti, huwa propost tnaqqis ta’ EUR 2.5 miljun għall-konċessonijiet ta’ servizzi u 
għalhekk jitwarrab ir-rekwiżit ta’ rappurtaġġ addizzjonali propost mill-Kummissjoni. 

L-emendi proposti għandhom iservu wkoll biex jimpedixxu dispożizzjonijiet estensivi fir-
rigward tal-kunċett taċ-ċiklu tal-ħajja u l-kalkolu tal-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja, li huma 
konnessi mar-riskju ta’ abbuż. Fl-istess waqt, l-entitajiet kontraenti madankollu għandhom 
jingħataw l-opportunità li jinkludu l-kundizzjonijiet tax-xogħol fil-kriterji tal-għoti u li 
jeskludu l-kandidati li jkun magħruf li jkunu wettqu xi ksur serju fil-qasam tal-liġi soċjali, 
tax-xogħol u l-ambjent. Minħabba d-differenza sinifikanti bejn il-limiti tad-Direttiva proposta 
u dawk tad-Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku, huwa wkoll meħtieġ li jiġi evitat ir-riskju ta’ 
evażjoni mill-kunċett ta’ kuntratt ta’ konċessjoni. Rigward l-introduzzjoni tal-akkwist 
pubbliku elettroniku, jidher li l-perjodu ta’ 5 snin wara l-perjodu ta’ implimentazzjoni huwa 
twil wisq, speċjalment meta mqabbel mal-perjodu ferm iqsar li tipprovdi d-Direttiva għall-
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akkwist pubbliku. Parteċipazzjonijiet żgħar privati fin-negozji pubbliċi sa 10 fil-mija, 
għandhom japplikaw fil-qafas tad-derogi.

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:

Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ir-regoli ta’ dan il-qafas legali 
għandhom jiġu ċċarati u ssimplifikati u 
m’għandhomx joħolqu burokrazija 
eċċessiva.

Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 1b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1b) Min-natura tal-konċessjoni jirriżulta 
li d-dispożizzjonijiet dwar l-għoti ta’ 
kuntratti ta’ konċessjoni ma 
jikkorrispondux biss għall-applikazzjoni 
tar-regolament dwar l-akkwist pubbliku.

Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-
kriterji tal-għoti, l-awtoritajiet kontraenti u 
l-entitajiet kontraenti għandhom jitħallew 
jirreferu għal proċess ta' produzzjoni 
speċifiċi, għal mod speċifiku ta’ provvista 
ta’ servizzi, jew għal proċess speċifiku 
għal kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu tal-
ħajja ta' prodott jew servizz, sakemm dawn 
ikunu marbuta mas-suġġett tal-konċessjoni. 
Sabiex jintegraw aħjar il-
konsiderazzjonijiet soċjali fl-għoti tal-
konċessjonijiet, ix-xerreja jistgħu wkoll
jitħallew jinkludu, fil-kriterji tal-għoti, 
karatteristiċi marbuta għall-kundizzjonijiet 
tax-xogħol. Madankollu, fejn l-awtoritajiet 
kontraenti jew entitajiet kontraenti jużaw l-
aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża, 
dawn il-kriterji jistgħu jirrelataw biss mal-
kundizzjonijiet tax-xogħol tal-persuni li 
jipparteċipaw direttament fil-proċess tal-

(29) Fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-
kriterji tal-għoti, l-awtoritajiet kontraenti u 
l-entitajiet kontraenti għandhom jitħallew 
jirreferu għal proċess ta’ produzzjoni 
speċifiku jew għal mod speċifiku ta’ 
provvista ta’ servizzi, sakemm dawn ikunu 
marbuta mas-suġġett tal-konċessjoni. 
Sabiex jintegraw aħjar il-
konsiderazzjonijiet soċjali fl-għoti tal-
konċessjonijiet, ix-xerrejja għandhom  
jitħallew jinkludu, fil-kriterji tal-għoti, 
karatteristiċi marbuta għall-kundizzjonijiet 
tax-xogħol. Madankollu, fejn l-awtoritajiet 
kontraenti jew entitajiet kontraenti jużaw l-
aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża, 
dawn il-kriterji jistgħu jirrelataw biss mal-
kundizzjonijiet tax-xogħol tal-persuni li 
jipparteċipaw direttament fil-proċess tal-
produzzjoni jew il-forniment inkwistjoni. 
Dawk il-karatteristiċi jistgħu jirrigwardaw 



PE492.572v03-00 6/35 AD\917760MT.doc

MT

produzzjoni jew il-forniment inkwistjoni. 
Dawk il-karatteristiċi jistgħu jirrigwardaw 
biss il-protezzjoni tas-saħħa tal-persunal 
involut fil-proċess tal-produzzjoni jew 
tiffavorixxi l-integrazzjoni soċjali ta’ 
persuni żvantaġġati jew membri ta' gruppi 
vulnerabbli fost il-persuni inkarigati li 
jwettqu l-kuntratt, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabilità. F'dan il-każ, 
kwalunkwe kriterju tal-għoti li jinkludi 
dawk il-karatteristiċi għandu fi kwalunkwe 
każ jibqa' limitat għal karatteristiċi li 
jkollhom konsegwenzi immedjati fuq il-
membri tal-persunal fl-ambjent tax-xogħol 
tagħhom. Għandhom jiġu applikati skont 
id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta 'Diċembru 
1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas 
ta' prestazzjoni ta' servizzi u b'mod li ma 
jkunx direttament jew indirettament 
jiddiskrimina kontra operaturi ekonomiċi 
minn Stati Membri oħra jew minn pajjiżi 
terzi li huma Partijiet għall-Ftehim jew 
għal Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles li fih l-
Unjoni tkun parti. L-awtoritajiet kontraenti 
u l-entitajiet kontraenti għandha wkoll, fejn 
dawn jużaw il-kriterju tal-offerta l-aktar 
vantaġġuża ekonomikament, jitħallew 
jużaw bħala kriterju għal-għoti ta' kuntratt 
l-organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-
esperjenza tal-persunal assenjat biex 
iwettaq il-konċessjoni konċernata, peress li 
dan jista' jaffettwa l-kwalità tal-
prestazzjoni tal-konċessjoni u, bħala 
riżultat, il-valur ekonomiku tal-offerta.

biss il-protezzjoni tas-saħħa tal-persunal 
involut fil-proċess tal-produzzjoni jew 
tiffavorixxi l-integrazzjoni soċjali ta’ 
persuni żvantaġġati jew membri ta' gruppi 
vulnerabbli fost il-persuni inkarigati li 
jwettqu l-kuntratt, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabilità. F'dan il-każ, 
kwalunkwe kriterju tal-għoti li jinkludi 
dawk il-karatteristiċi għandu jibqa' limitat 
għal karatteristiċi li jkollhom konsegwenzi 
immedjati fuq il-membri tal-persunal fl-
ambjent tax-xogħol tagħhom. Għandhom 
jiġu applikati skont id-Direttiva 96/71/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' 
ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' 
servizzi u b'mod li ma jkunx direttament 
jew indirettament jiddiskrimina kontra 
operaturi ekonomiċi minn Stati Membri 
oħra jew minn pajjiżi terzi li huma Partijiet 
għall-Ftehim jew għal Ftehimiet ta' 
Kummerċ Ħieles li fih l-Unjoni tkun parti. 
L-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti għandha wkoll, fejn dawn jużaw 
il-kriterju tal-offerta l-aktar vantaġġuża 
ekonomikament, jitħallew jużaw bħala 
kriterju għal-għoti ta' kuntratt l-
organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-esperjenza 
tal-persunal assenjat biex iwettaq il-
konċessjoni konċernata, peress li dan jista' 
jaffettwa l-kwalità tal-prestazzjoni tal-
konċessjoni u, bħala riżultat, il-valur 
ekonomiku tal-offerta.

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) L-awtoritajiet kontraenti kemm jekk ix-
xogħlijiet jew servizzi inklużi l-provvisti 
relatati, huma maħsuba għal skop pubbliku 
jew le;

a) L-awtoritajiet kontraenti, skont l-
Artikolu 3 ta’ din id-Direttiva, kemm jekk 
ix-xogħlijiet jew servizzi inklużi l-provvisti 
relatati, huma maħsuba għal skop pubbliku 
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jew le;

Emenda 6
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Konċessjonijiet taħt il-valur ta’ limitu 
jistgħu jingħataw permezz ta’ ftehim 
reċiproku.

Ġustifikazzjoni

Din id-direttiva għandha tapplika biss għall-konċessjonijiet li jaffettwaw is-suq intern.

Emenda 7
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) L-entitajiet kontraenti sakemm ix-
xogħlijiet jew is-servizzi inklużi l-provvisti 
relatati, huma maħsuba għal l-eżerċizzju ta' 
waħda mill-attivitajiet imsemmija fl-
Anness III.

b) L-entitajiet kontraenti, skont l-
Artikolu 4 ta’ din id-Direttiva, sakemm ix-
xogħlijiet jew is-servizzi inklużi l-provvisti 
relatati, huma maħsuba għall-eżerċizzju ta' 
waħda mill-attivitajiet imsemmija fl-
Anness III.

Emenda 8
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "kandidat" tfisser operatur ekonomiku 
li jkun wieġeb għal sejħa jew ikun ġie 
mistieden jieħu sehem fi proċedura tal-
għoti ta' konċessjoni;

(8) "kandidat" tfisser operatur ekonomiku 
li jkun wieġeb għal sejħa jieħu sehem fi 
proċedura tal-għoti ta' konċessjoni jew li 
jkun ġie mistieden biex jagħmel dan;

Emenda 9
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dritt ta’ sfruttament ta’ xogħlijiet jew is-
servizzi kif imsemmija fil-punti 2, 4 u 7 
tal-ewwel paragrafu għandu jimplika t-
trasferiment lill-konċessjonarju ta’ riskju 
operazzjonali sostanzjali. Il-konċessjonarju 
għandu jitqies li jassumi r-riskju 
operazzjonali sostanzjali meta ma jkunx 
garantit li jirkupra l-investimenti 
magħmula jew l-ispejjeż imġarrba fl-operat 
tax-xogħlijiet jew is-servizzi li huma s-
suġġett tal-konċessjoni.

Id-dritt ta’ sfruttament ta’ xogħlijiet jew is-
servizzi kif imsemmija fil-punti 2, 4 u 7 
tal-ewwel paragrafu għandu jimplika t-
trasferiment lill-konċessjonarju ta’ riskju 
operazzjonali sostanzjali. Il-konċessjonarju 
għandu jitqies li jassumi s-sehem 
sostanzjali tar-riskju operazzjonali meta ma 
jkunx garantit li jirkupra l-investimenti 
magħmula jew l-ispejjeż imġarrba fl-operat 
tax-xogħlijiet jew is-servizzi li huma s-
suġġett tal-konċessjoni, ħlief meta dan in-
nuqqas ta’ dħul ikun attribwibbli 
direttament lill-awtorità kontraenti.

Emenda 10
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Li r-riskju ekonomiku jista' jikkonsisti 
f'wieħed minn dawn li ġejjin:

Li r-riskju ekonomiku jista' jikkonsisti, 
b’mod partikolari, f'wieħed minn dawn li 
ġejjin:

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
konċessjonijiet li ġejjin li l-valur tagħhom 
huwa ugwali għal jew aktar minn 
EUR 5 000 000:

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
konċessjonijiet li ġejjin li l-valur tagħhom 
huwa ugwali għal jew aktar minn 
EUR 5 000 000 għal konċessjonijiet mhux 
itwal minn 5 snin:

Ġustifikazzjoni

Il-konċessjonijiet jista’ jkollhom tul ta’ ħajja differenti.  F’konċessjonijiet għal perjodu ta’ 
żmien twil, limitu minimu ta’ EUR 5 000 000 jista’ ma tkunx biżżejjed biex jaffettwa s-suq 
intern. Għaldaqstant komponent tal-ħin għandu jkun miżjud mal-kundizzjonijiet.
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Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Din id-direttiva tapplika għall-
konċessjonijiet li ġejjin li l-valur tagħhom 
huwa ugwali għal EUR 5 000 000 jew 
iktar meta l-kuntratt ta’ konċessjoni jkun 
għal iktar minn 5 snin:
(a) konċessjonijiet konklużi minn 
entitajiet kontraenti biex titwettaq waħda 
mill-attivitajiet imsemmija fl-Anness III;
(b) konċessjonijiet konklużi mill-
awtoritajiet kontraenti.

Emenda 13
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Konċessjonijiet ta' servizzi li l-valur 
tagħhom huwa ugwali għal jew aktar minn 
EUR 2 500 000 iżda anqas minn 
EUR 5 000 000 minbarra servizzi soċjali u 
servizzi speċifiċi oħrajn, għandhom ikunu 
suġġetti għall-obbligu li jippubblikaw 
avviż tal-għoti ta' konċessjoni skont l-
Artikoli 27 u 28.

2. Konċessjonijiet ta’ servizzi għal perjodu 
mhux itwal minn 5 snin, li l-valur 
tagħhom huwa ugwali għal jew aktar minn 
EUR 2 500 000 iżda anqas minn 
EUR 5 000 000 minbarra servizzi soċjali u 
servizzi speċifiċi oħrajn, għandhom ikunu 
suġġetti għall-obbligu li jippubblikaw 
avviż tal-għoti ta’ konċessjoni skont l-
Artikoli 27 u 28. Il-konċessjonijiet ta’ 
servizzi għal perjodu ta’ iktar minn ħames 
snin, b’valur ugwali għal EUR 5 000 000 
jew iktar, iżda inqas min EUR 10 000 000, 
bl-eċċezzjoni tas-servizzi soċjali u servizzi 
speċifiċi oħra, għandhom ikunu soġġetti 
għall-obbligu li jippubblikaw avviż tal-
għoti ta’ konċessjoni skont l-Artikoli 27 u 
28.

Emenda 14
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kalkolu tal-valur estimat ta' 
konċessjoni għandu jkun ibbażat fuq l-
ammont totali pagabbli, nett mill-VAT, kif 
estimat mill-awtorità kontraenti jew l-entità 
kontraenti, inkluż kull forma ta' opzjoni u 
kull estensjoni tat-tul taż-żmien tal-
konċessjoni.

1. Il-kalkolu tal-valur stmat ta' konċessjoni 
għandu jiġi bbażat fuq l-ammont totali 
pagabbli, nett mill-VAT, kif estimat mill-
awtorità kontraenti jew l-entità kontraenti.

Emenda 15
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-għażla tal-metodu għall-kalkolu tal-
valur estimat ta’ konċessjoni ma għandhiex 
issir bl-intenzjoni li tiġi eskluża mill-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. 
Proġett ta' xogħlijiet jew sett ta' servizzi 
m'għandux jiġi subdiviż bl-effett li 
jimpedixxih milli jaqa' fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva, sakemm 
ma jkunx ġustifikat b'raġunijiet oġġettivi.

3. L-għażla tal-metodu għall-kalkolu tal-
valur estimat ta’ konċessjoni ma għandhiex 
issir bl-intenzjoni li tiġi eskluża mill-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. 
Proġett ta' xogħlijiet jew sett ta' servizzi 
m'għandux jiġi subdiviż bl-effett li 
jimpedixxih milli jaqa' fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva, sakemm 
ma jkunx ġustifikat b'raġunijiet oġġettivi 
bħal pereżempju l-kunsiderazzjoni tal-
SMEs.

Emenda 16
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għall-konċessjonijiet ta’ xogħlijiet 
pubbliċi u konċessjonijiet ta' xogħlijiet, il-
kalkolu tal-valur estimat għandu jqis 
kemm l-ispiża tax-xogħlijiet kif ukoll il-
valur totali estimat tal-provvisti u s-
servizzi li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-kuntrattur mill-awtoritajiet jew l-
entitajiet kontraenti, sakemm dawn ikunu 
meħtieġa għall-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet.

5. Sabiex jiġi determinat il-limitu minimu,
il-valur estimat tal-konċessjoni huwa 
ugwali għall-fatturat ikkalkolat qabel it-
taxxa, akkumulat matul il-perjodu tal-
kuntratt.



AD\917760MT.doc 11/35 PE492.572v03-00

MT

Ġustifikazzjoni

Ħafna drabi kuntratt ta’ konċessjoni jgħaqqad ix-xogħol u s-servizzi. Konċessjoni ta’ 
xogħlijiet tista’ tinkludi l-użu u l-forniment tas-servizzi. Konċessjoni ta’ servizz tista’ teħtieġ, 
għat-tul tal-kuntratt, l-eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet. Il-metodu ta’ kalkolu tal-valur tal-
konċessjoni għandu jkun identiku għall-konċessjonijiet ta’ xogħlijiet u l-konċessjonijiet ta’ 
servizzi u dan għandu jirrifletti aktar ir-rimunerazzjoni tal-konċessjoni (id-dħul tagħha).

Emenda 17
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Meta l-valur aggregat tal-lottijiet ikun 
daqs jew aktar mil-limitu stabbilit fl-
Artikolu 5, din id-Direttiva tapplika għall-
għoti ta’ kull lott.

7. Meta l-valur aggregat tal-lottijiet ikun 
daqs jew aktar mil-limiti stabbiliti fl-
Artikolu 5, din id-Direttiva għandha 
tapplika għall-għoti ta’ kull lott.

Emenda 18
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtoritajiet kontraenti jew l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jagħtu konċessjonijiet 
għal lottijiet individwali mingħajr ma 
japplikaw id-dispożizzjonijiet dwar l-għoti 
previsti f'din id-Direttiva, sakemm il-valur 
estimat nett mill-VAT tal-lott konċernat 
ikun anqas minn EUR 1 miljun. 
Madankollu, il-valur aggregat tal-lottijiet 
hekk mogħtija mingħajr l-applikazzjoni ta' 
din id-Direttiva m' għandux jeċċedi 20% 
tal-valur aggregat tal-lottijiet kollha li jkun 
ġie maqsum fihom ix-xogħol propost jew 
ix-xiri propost.

8. L-awtoritajiet kontraenti jew l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jagħtu konċessjonijiet 
għal lottijiet individwali mingħajr ma 
japplikaw id-dispożizzjonijiet dwar l-għoti 
previsti f'din id-Direttiva, sakemm il-valur 
estimat nett mill-VAT tal-lott ikkonċernat 
ikun anqas minn EUR 500 000. 
Madankollu, il-valur aggregat tal-lottijiet 
hekk mogħtija mingħajr l-applikazzjoni ta' 
din id-Direttiva m' għandux jeċċedi 20% 
tal-valur aggregat tal-lottijiet kollha li jkun 
ġie maqsum fihom ix-xogħol propost jew 
ix-xiri propost.

Emenda 19
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bl-istess mod, it-tfassil m’għandux isir bl-
għan li jitħassar il-kamp ta’ applikazzjoni 
tad-Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku.

Ġustifikazzjoni

Id-differenza kbira bejn il-limiti tad-Direttiva eżistenti u dawk tad-Direttiva dwar l-Akkwist 
Pubbliku tinkludi r-riskju li l-kuntratti jiġu mfassla bħala konċessjonijiet, sabiex jiġi evitat il-
kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Akkwist Pubbliku.

Emenda 20
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti huma meħtieġa, fl-għoti tal-
konċessjonijiet, li abbażi tal-valur 
tagħhom ma jkunux koperti minn din id-
Direttiva, josservaw il-prinċipji tat-TFUE 
dwar it-trattament ugwali, in-
nondiskriminazzjoni u t-trasparenza.

Emenda 21
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika 
għal konċessjonijiet ta' servizzi mogħtija 
minn awtorità kontraenti jew minn entità 
kontraenti lil operatur ekonomiku li huwa 
entità kontraenti jew assoċjazzjoni 
tagħhom, fuq il-bażi ta' dritt esklussiv li 
operatur ekonomiku jgawdi skont il-liġi 
nazzjonali applikabbli u ppubblikata,
regolament jew dispożizzjoni 
amministrattiva, u li ngħata skont it-Trattat 
u l-leġiżlazzjoni settorjali tal-Unjoni dwar 
l-immaniġjar tan-networks infrastrutturali 
relatati mal-attivitajiet stipulati fl-Anness 

1. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għal konċessjonijiet ta’ servizzi mogħtija 
minn awtorità kontraenti jew minn entità 
kontraenti lil operatur ekonomiku fuq il-
bażi ta’ dritt esklussiv li operatur 
ekonomiku jgawdi skont il-liġi nazzjonali 
applikabbli u ppubblikata jew regolament, 
u li ngħata skont it-Trattat u l-leġiżlazzjoni 
settorjali tal-Unjoni dwar l-immaniġġjar 
tan-netwerks infrastrutturali relatati mal-
attivitajiet stipulati fl-Anness III.
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III.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 8.1 u l-Anness V jirrikonoxxu l-esklużjoni ta’ attivitajiet diġà koperti minn direttivi 
settorjali oħra. Madankollu, it-tibdil propost f’dan l-abbozz jassumi li l-operatur ekonomiku 
għandu jkun entità kontraenti, li mhuwiex il-każ għall-operaturi kollha li jwettqu dawn l-
attivitajiet. L-emenda proposta tippermetti li jerġa’ jitwaqqaf test f'konformità mal-bażi tal-
abbozz.

Emenda 22
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) ftehim internazzjonali konkluż 
b’konformità mat-Trattat bejn Stat 
Membru u pajjiż terz wieħed jew aktar u li 
jkopri xogħlijiet, provvisti jew servizzi bil-
ħsieb ta' implimentazzjoni jew sfruttament 
konġunt ta’ proġett mill-Istati firmatarji;

a) ftehim internazzjonali konkluż 
b’konformità mat-Trattat bejn Stat 
Membru u pajjiż terz wieħed jew aktar u li 
jkopri xogħlijiet, provvisti jew servizzi bil-
ħsieb ta' implimentazzjoni jew sfruttament 
konġunt ta’ proġett mill-Istati firmatarji, 
sakemm ma jinħarġux fondi tal-Unjoni 
għal dan;

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu osservati meta jintużaw il-fondi tal-UE.

Emenda 23
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Għall-finijiet tal-punt (d) tal-ewwel 
subparagrafu, fejn iktar minn kwart ta' 
konċessjoni hija kkofinanzjata minn 
organizzazzjoni internazzjonali jew 
organizzazzjoni internazzjonali ta' 
finanzjament, il-partijiet jiddeċiedu dwar 
il-proċeduri tal-għoti ta' konċessjoni 
applikabbli, li għandhom ikunu konformi 
mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.
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Emenda 24
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għall-ftehim li permezz tiegħu l-Istat jew 
l-awtorità jew entità kontraenti tagħti d-
dritt lil operatur ekonomiku li jisfrutta 
oqsma pubbliċi jew ċerti riżorsi, meta l-
Istat jew l-awtorità jew l-entità kontraenti 
jistabbilixxu biss kundizzjonijiet ġenerali 
għall-użu tagħhom mingħajr ma jsiru 
benefiċjarji tax-xogħlijiet jew tas-servizzi 
speċifiċi pprovduti mill-operatur 
ekonomiku.

Emenda 25
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika għal 
konċessjonijiet ta’ servizz għal:

Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal 
konċessjonijiet ta’ servizz mogħtija minn 
awtorità kontraenti lil awtorità kontraenti
oħra jew lil xi assoċjazzjoni ta' 
awtoritajiet kontraenti fuq il-bażi ta' dritt 
esklużiv li huma jgawdu meta jiġu segwiti 
liġi pubblikata, regolament amministrattiv 
jew dispożizzjoni amministrattiva li huma 
kompatibbli mat-Trattat.
Lanqas m'għandha tapplika fir-rigward 
ta:

Ġustifikazzjoni

Skont il-formulazzjoni użata fl-Artikolu 18 tad-Direttiva 2004/18 attwali, jidher ċar li l-Istati 
Membri jistgħu jkomplu jagħtu drittijiet esklużivi bħal dawn skont it-Trattat tal-UE.
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Emenda 26
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) servizzi finanzjarji marbuta mal-ħruġ, il-
bejgħ, ix-xiri jew it-trasferiment ta’ titoli 
jew strumenti finanzjarji oħra skont it-
tifsira tad-Direttiva 2004/39/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, servizzi 
tal-bank ċentrali u operazzjonijiet imwettqa 
mal-Faċilità Ewropea ta' Stabbiltà 
Finanzjarja (FESF);

d) servizzi finanzjarji marbuta mal-ħruġ, il-
bejgħ, ix-xiri jew it-trasferiment ta’ titoli 
jew strumenti finanzjarji oħra skont it-
tifsira tad-Direttiva 2004/39/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, 
tranżazzjonijiet mill-awtoritajiet 
kontraenti sabiex jiġbru flus jew kapital,
servizzi tal-bank ċentrali u operazzjonijiet 
imwettqa mal-Faċilità Ewropea ta’ 
Stabbiltà Finanzjarja (FESF) u mill-
Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà 
(MES);

Ġustifikazzjoni

Huwa raġunat li jkun hemm tħassib dwar il-fatt li l-muniċipalitajiet ma jsibuhiex daqshekk 
sempliċi biex jisselfu. Tassew li attwalment hemm biżżejjed miżuri protettivi għal dan u 
m’hemm l-ebda ħtieġa għal regolament fil-livell tal-UE. Għandha tkompli tkun żgurata ċerta 
flessibbiltà fil-ksib ta’ self għall-muniċipalitajiet. Għalhekk it-tranżazzjonijiet għall-ġbir tal-
flus u l-kapital għandhom jiġu esklużi anke lil hinn mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva.

Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kuntratti ta’ impjieg; imħassar

Emenda 28
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ix-xandir imsemmi fil-punt (b) tal-ewwel 
subparagrafu għandu jinkludi kwalunkwe 
trasmissjoni u distribuzzjoni permezz ta’ 

imħassar
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kwalunkwe forma ta’ netwerk elettroniku.

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett tax-xandir huwa diġà ddefinit fil-paragrafu 5, punt b).

Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-entitajiet kontraenti għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni jew lill-korp 
ta’ sorveljanza nazzjonali fuq talba 
tagħhom dwar kwalunkwe attività li huma 
jikkunsidraw eskluża. Il-Kummissjoni 
tista’ perjodikament tippubblika fil-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, għal 
għanijiet ta’ tagħrif, listi tal-kategoriji ta’ 
prodotti u attivitajiet li hija tqis bħala 
koperti minn din l-esklużjoni. Meta 
tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha 
tirrispetta kull aspett kummerċjali sensittiv 
li l-entitajiet kontraenti jistgħu jsemmu 
meta jibagħtu dan l-informazzjoni.

2. L-entitajiet kontraenti għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni jew lill-korp 
ta’ sorveljanza nazzjonali fuq talba 
tagħhom dwar kwalunkwe attività li huma 
jikkunsidraw eskluża. Il-Kummissjoni 
tippubblika kull sitt xhur, l-ewwel darba 
fl-1 ta’ Lulju 2013, fil-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea, għal finijiet ta' 
informazzjoni, listi tal-kategoriji ta’ 
attivitajiet li hija tqis koperti minn din l-
esklużjoni. Meta tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha tirrispetta kull 
aspett kummerċjali sensittiv li l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jsemmu meta jibagħtu 
dan l-informazzjoni.

Emenda 30
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) għal konċessjonijiet ta’ servizzi jekk tal-
inqas 80 % tal-fatturat totali medju tal-
impriża affiljata fir-rigward ta’ servizzi 
inġenerali għat-tliet snin ta’ qabel ikun ġej 
mill-forniment ta’ servizzi lil impriżi li hija 
affiljata magħhom;

a) għal konċessjonijiet ta’ servizzi jekk tal-
inqas 60 % tal-fatturat totali medju tal-
impriża affiljata fir-rigward ta’ servizzi 
inġenerali għat-tliet snin ta’ qabel ikun ġej 
mill-forniment ta’ servizzi lil impriżi li hija 
affiljata magħhom;

Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) għal konċessjonijiet ta’ xogħlijiet jekk 
tal-inqas 80 % tal-fatturat totali medju tal-
impriża affiljata fir-rigward ta’ xogħlijiet 
inġenerali għat-tliet snin ta’ qabel ikun ġej 
mill-forniment ta’ xogħlijiet lil impriżi li 
hija affiljata magħhom.

b) għal konċessjonijiet ta’ xogħlijiet jekk 
tal-inqas 60 % tal-fatturat totali medju tal-
impriża affiljata fir-rigward ta’ xogħlijiet 
inġenerali għat-tliet snin ta’ qabel ikun ġej 
mill-forniment ta’ xogħlijiet lil impriżi li 
hija affiljata magħhom.

Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) mill-inqas 80 % tal-attivitajiet ta’ dik il-
persuna ġuridika jitwettqu għall-awtorità 
kontraenti jew l-entità kontraenti li 
tikkontrollaha jew għal persuni ġuridiċi 
oħra kkontrollati minn dik l-awtorità 
kontraenti

Emenda 33
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni
privata fil-persuna ġuridika kkontrollata

c) ma jkun hemm l-ebda 
parteċipazzjonijiet privati li b’kollox 
jaqbżu l-10 % fil-persuna ġuridika 
kkontrollata.

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa kjarifikazzjoni abbażi tas-Sentenza Altmark tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

Emenda 34
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) mill-inqas 90% tal-attivitajiet ta' dik il- b) mill-inqas 80 % tal-attivitajiet ta’ dik il-
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persuna ġuridika jitwettqu għall-
awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti li 
jikkontrollawha kif imsemmi fil-paragrafu 
1 is-subparagrafu 1 tal-Artikolu 4 jew għal 
persuni ġuridiċi oħra kkontrollati mill-
istess awtorità jew entità kontraenti;

persuna ġuridika jitwettqu għall-
awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti li 
jikkontrollawha kif imsemmi fil-paragrafu 
1 is-subparagrafu 1 tal-Artikolu 4 jew għal 
persuni ġuridiċi oħra kkontrollati mill-
istess awtorità jew entità kontraenti;

Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni
privata fil-persuna ġuridika kkontrollata.

c) ma jkun hemm l-ebda 
parteċipazzjonijiet privati li b’kollox 
jaqbżu l-10 % fil-persuna ġuridika 
kkontrollata.

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa kjarifikazzjoni abbażi tas-Sentenza Altmark tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-ftehim jistabbilixxi kooperazzjoni 
leali bejn l-awtoritajiet jew l-entitajiet 
kontraenti parteċipanti, bil-għan li 
jwettqu b’mod konġunt il-kompiti ta’ 
servizz pubbliku tagħhom u jinvolvi 
drittijiet u obbligi reċiproċi tal-partijiet;

(a) l-iskop tas-sħubija hu l-forniment ta' 
xogħol ta' servizz pubbliku fl-interess 
pubbliku mogħti lill-awtoritajiet pubbliċi, 
jew it-twettiq ta' attivitajiet ta' akkwist 
anċillari fit-tifsira tal-Artikolu 2(17), li hu 
meħtieġ sabiex jitwettaq xogħol ta' servizz 
pubbliku fl-interess pubbliku. Jista' jkun 
hemm ġabra ta' kompiti fejn muniċipalità 
tiġi obbligata li tagħmel il-pagamenti, 
sakemm dik il-kooperazzjoni tippermetti 
lill-muniċipalità li twettaq l-obbligi 
tagħha b'mod aktar ekonomiku jew b'mod 
aktar effettiv;
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Emenda 37
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-ftehim huwa regolat biss minn 
kunsiderazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu 
mal-interess pubbliku;

(b) ix-xogħol qed jitwettaq biss mill-
awtoritajiet pubbliċi kkonċernati 
mingħajr l-involviment tal-kapital attiv 
privat;

Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 39
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-mument tal-għoti tal-konċessjoni jew 
tal-konklużjoni tal-ftehim għandu jiġi 
vverifikat li m’hemm l-ebda 
parteċipazzjoni privata msemmija fil-
paragrafi 1 sa 4.

Fil-mument tal-għoti tal-konċessjoni jew 
tal-konklużjoni tal-ftehim għandu jiġi 
vverifikat li m’hemm l-ebda 
parteċipazzjonijiet privati li jaqbżu l-10 %
msemmija fil-paragrafi 1 sa 4.

Emenda 40
Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tul tal-konċessjoni għandu jkun limitat 
għaż-żmien estimat meħtieġ sabiex il-
konċessjonarju jirkupra l-investimenti 
magħmula fl-operat tax-xogħlijiet jew 

It-tul tal-konċessjoni għandu jkun limitat 
biss għaż-żmien stmat meħtieġ sabiex il-
konċessjonarju jamortizza l-investimenti 
inizjali u sussegwenti magħmula fl-operat 
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servizzi flimkien ma’ dħul raġonevoli fuq 
il-kapital investit.

tax-xogħlijiet jew servizzi flimkien ma’ 
dħul raġonevoli fuq il-kapital investit.

Ġustifikazzjoni

Emenda lingwistika.

Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kuntratti li jkollhom bħala l-għan 
tagħhom kemm servizzi kif ukoll provvisti 
għandhom jingħataw skont din id-
Direttiva meta l-oġġett prinċipali tal-
kuntratt inkwistjoni jkunu servizzi u fejn 
ikunu konċessjonijiet fi ħdan it-tifsira tal-
punt (1) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 2

1. Din id-Direttiva għandha tapplika fir-
rigward ta’ kuntratti kemm għas-servizzi 
kif ukoll għall-provvisti meta l-oġġett 
prinċipali tal-kuntratt inkwistjoni jkunu 
servizzi u fejn ikunu konċessjonijiet fi 
ħdan it-tifsira tal-punt (1) tal-ewwel 
paragrafu tal-Artikolu 2

Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madankollu, l-għażla bejn l-għoti ta' 
konċessjoni waħda u l-għoti ta' għadd ta' 
konċessjonijiet separati ma tistax issir bil-
għan li tiġi eskluża mill-ambitu ta' din id-
Direttiva.

Madankollu, l-għażla bejn l-għoti ta’ 
konċessjoni waħda u l-għoti ta’ għadd ta’ 
konċessjonijiet separati ma għandiex issir 
bil-għan li tiġi eskluża mill-ambitu ta' din 
id-Direttiva.

Emenda 43
Proposta għal direttiva
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jirriżervaw id-dritt 
li jipparteċipaw fi proċeduri tal-għoti ta' 
konċessjoni għal workshops imkennija u 
operaturi ekonomiċi li l-gћan ewlieni 
tagћhom huwa l-integrazzjoni soċjali u 
professjonali ta' ħaddiema żvantaġġati u 

L-Istati Membri jistgħu jirriżervaw id-dritt 
li jipparteċipaw fi proċeduri tal-għoti ta' 
konċessjoni għal workshops imkennija u 
operaturi ekonomiċi li l-gћan ewlieni 
tagћhom huwa l-integrazzjoni soċjali u 
professjonali ta' ħaddiema żvantaġġati u 



AD\917760MT.doc 21/35 PE492.572v03-00

MT

b'diżabilità jew li jipprovdu li dawn il-
konċessjonijiet jitwettqu fil-kuntest ta' 
programmi ta' impjiegi imkennija sakemm 
aktar minn 30% tal-impjegati f'dawk il-
workshops, l-operaturi ekonomiċi jew 
programmi jkunu ħaddiema b’diżabilità 
jew żvantaġġati.

b'diżabilità jew li jipprovdu li dawn il-
konċessjonijiet jitwettqu fil-kuntest ta' 
programmi ta' impjiegi imkennija sakemm 
aktar minn 50% tal-impjegati f'dawk il-
workshops, l-operaturi ekonomiċi jew 
programmi jkunu ħaddiema b’diżabilità 
jew żvantaġġati.

Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sa 
mhux sa aktar tard minn 5 snin wara d-data 
speċifikata fl-Artikolu 49(1), il-proċeduri 
kollha tal-għoti ta' konċessjonijiet skont 
din id-Direttiva jitwettqu billi jintużaw 
mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni, 
b’mod partikolari s-sottomissjoni-e skont 
ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sa 
mhux sa aktar tard minn 3 snin wara d-data 
speċifikata fl-Artikolu 49(1), il-proċeduri 
kollha tal-għoti ta' konċessjonijiet skont 
din id-Direttiva jitwettqu billi jintużaw 
mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni, 
b’mod partikolari s-sottomissjoni-e skont 
ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

Perjodu ta’ ħames snin jidher twil wisq, speċjalment meta mqabbel mal-perjodu ferm iqsar li 
tipprovdi d-Direttiva għall-akkwist pubbliku.

Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jużaw id-dejta pproċessata 
elettronikament għall-proċeduri ta’ 
akkwist pubbliku sabiex jevitaw, 
jidentifikaw u jikkoreġu żbalji li jseħħu 
f’kull stadju billi jkunu żviluppati għodod 
xierqa.

imħassar
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Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

− tkun kompletament irrilevanti għall-
konċessjoni, għax inkapaċi li tilħaq il-
ħtiġijiet tal-awtorità kontraenti jew l-entità 
kontraenti kif speċifikat fid-dokumenti tal-
konċessjoni.

− tkun irrilevanti għall-konċessjoni, għax 
tonqos milli tissodisfa l-ħtiġijet tal-
awtorità kontraenti jew l-entità kontraenti 
kif speċifikat fid-dokumenti tal-
konċessjoni.

Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-offerti għandhom ikunu kkunsidrati 
irregolari, meta ma jikkonformawx mad-
dokumneti tal-konċessjoni jew fejn il-
prezzijiet offruti jkunu protetti kontra l-
forzi kompetittivi normali.

imħassar

Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-offerti għandhom jitqiesu inaċċettabbli 
fi kwalunkwe mill-każijiet li ġejjin:

L-offerti huma inaċċettabbli fil-każijiet li 
ġejjin:

Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) meta jkunu ġew sottomessi minn 
offerenti li ma jkollhomx il-kwalifiki
neċessarji;

b) meta jkunu ġew sottomessi minn 
offerenti li ma jkollhomx il-provi tal-
kwalifiki neċessarji;
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Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) meta l-prezz tagħhom jaqbeż il-baġit tal-
awtorità kontraenti jew l-entità kontraenti 
kif determinat qabel it-tnedija tal-
proċedura tal-għoti ta' konċessjoni u 
dokumentat bil-miktub;

c) meta l-prezz tagħhom jaqbeż il-baġit tal-
awtorità kontraenti jew l-entità kontraenti 
b’iktar minn 20 % kif determinat qabel it-
tnedija tal-proċedura tal-għoti ta' 
konċessjoni u dokumentat bil-miktub;

Emenda 51
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) jitqiesu li huma anormalment baxxi d) jibqgħu b’iktar minn 20% taħt il-medja 
tal-offerti l-oħra jew tal-baġit dokumentat
bil-miktub.

Emenda 52
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-obbligu msemmi fil-paragrafu 1 
għandu japplika wkoll għal dawk il-
konċessjonijiet ta' servizzi li l-valur 
estimat tagħhom, kif ikkalkulat skont il-
metodu msemmi fl-Artikolu 6(5), hu 
ugwali jew ogħla minn EUR 2 500 000 bl-
unika eċċezzjoni tas-servizzi soċjali u 
servizzi speċifiċi oħra kif imsemmi fl-
Artikolu 17.

imħassar

Emenda 53
Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – 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 il-provvista tax-xogħlijiet, 
il-provvisti jew is-servizzi mitluba jew ta’ 
kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu tal-ħajja 
tiegħu kif imsemmi fil-punt(14) tal-
Artikolu 2.

Dawn il-karatteristiċi jistgħu jirreferu 
wkoll għall-proċess speċifiku tal-
produzzjoni jew il-provvista tax-xogħlijiet, 
il-provvisti jew is-servizzi mitluba.

Emenda 54
Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti għandhom jindikaw fl-avviż tal-
kuntratt, fl-istedina għas-sottomissjoni tal-
offerti jew fid-dokumenti tal-konċessjoni 
deskrizzjoni tal-konċessjoni, il-kriterji tal-
għoti u r-rekwiżiti minimi li jridu jintlaħqu. 
Din l-informazzjoni għandha tippermetti li 
tkun identifikata n-natura u l-ambitu tal-
konċessjoni, li tippermetti lill-operaturi 
ekonomiċi jiddeċiedu jekk jitolbux li 
jipparteċipaw fil-proċedura tal-għoti tal-
konċessjoni. Id-deskrizzjoni, il-kriterji tal-
għoti u r-rekwiżiti minimi m’għandhomx 
ikunu mibdula matul in-negozjati.

1. L-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti għandhom jindikaw fl-avviż tal-
kuntratt, fl-istedina għas-sottomissjoni tal-
offerti jew fid-dokumenti tal-konċessjoni 
deskrizzjoni tal-konċessjoni, il-kriterji tal-
għoti u r-rekwiżiti minimi li jridu jintlaħqu. 
Din l-informazzjoni għandha tippermetti li 
tkun identifikata n-natura u l-ambitu tal-
konċessjoni, li tippermetti lill-operaturi 
ekonomiċi jiddeċiedu jekk jitolbux li 
jipparteċipaw fil-proċedura tal-għoti tal-
konċessjoni. Matul il-proċedura, iżda 
qabel ma jaslu l-offerti, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jaġġustaw ir-rekwiżiti 
minimi u l-kriterji tal-għoti mingħajr il-
pubblikazzjoni ta' avviż ġenerali tal-
korrezzjoni jekk il-bidla ma jkollha l-ebda 
effett fuq l-offerenti. L-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jinfurmaw lill-
offerenti kkonċernati u għandhom 
jipprevedu estensjoni raġonevoli tad-data 
tal-għeluq għall-applikazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli ta’ konċessjoni għandhom ikunu flessibbli. Għalhekk għandu jkun possibbli li jsiru 
żidiet mal-offerta matul il-proċedura.
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Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 5 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għandhom jistabbilixxu rekord bil-
miktub tad-deliberazzjonijiet formali u 
kwalunkwe pass u avveniment rilevanti 
ieħor għall-proċedura tal-għoti tal-
konċessjoni. B’mod partikolari, hija 
għandha tiżgura, permezz tal-mezzi xierqa 
kollha, it-traċċabilità tan-negozjati.

(e) għandhom jistabbilixxu rekord tad-
deliberazzjonijiet formali u kwalunkwe 
pass u avveniment rilevanti ieħor għall-
proċedura tal-għoti ta’ konċessjoni, sabiex 
jiġi żgurat, permezz tal-mezzi xierqa 
kollha, it-traċċabilità tan-negozjati.

Emenda 56
Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) frodi skont it-tifsira fl-Artikoli 1 tal-
Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-
interessi finanzjarji tal-Komunitajiet 
Ewropej;

c) frodi skont it-tifsira tal-Artikolu 1 tal-
Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-
interessi finanzjarji tal-Komunitajiet 
Ewropej, kif ukoll frodi skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli għall-
awtoritajiet kontraenti jew l-entitajiet 
kontraenti;

Emenda 57
Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Kwalunkwe operatur ekonomiku għandu 
jiġi eskluż milli jieħu sehem f’konċessjoni 
fejn l-awtorità jew l-entità kontraenti tkun 
taf b’deċiżjoni li jkollha s-saħħa res 
judicata li tistabbilixxi li dan ma jkunx 
issodisfa l-obbligi relatati mal-ħlas ta’ taxxi 
jew tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
skont id-dispożizzjonijiet legali tal-pajjiż li 
fih huwa stabbilit jew skont dawk tal-Istat 
Membru tal-awtorità jew l-entità 
kontraenti.

6. Kwalunkwe operatur ekonomiku għandu 
jiġi eskluż milli jieħu sehem f’konċessjoni 
fejn l-awtorità jew l-entità kontraenti tkun 
taf b’deċiżjoni li jkollha s-saħħa res 
judicata li tistabbilixxi li dan ma jkunx 
issodisfa l-obbligi relatati mal-ħlas ta’ taxxi 
jew tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
skont id-dispożizzjonijiet legali tal-pajjiż li 
fih huwa stabbilit jew skont dawk tal-Istat 
Membru tal-awtorità jew l-entità 
kontraenti, jew tikseb għarfien dwar il-
kundanni dwar il-liġi tax-xogħol jew id-
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deċiżjonijiet regolatorji finali fil-proċeduri 
amministrattivi.

Emenda 58
Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) fejn tkun konxja minn kwalunkwe 
vjolazzjoni serja oħra ta' dispożizzjonijiet 
tal-Unjoni Ewropea jew ta' liġi nazzjonali 
mmirati lejn il-protezzjoni ta' interessi 
pubbliċi kompatibbli mat-Trattat;

a) fejn tkun konxja minn kwalunkwe 
vjolazzjoni serja oħra ta' dispożizzjonijiet 
tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, ta' liġi 
nazzjonali mmirata lejn il-protezzjoni ta' 
interessi pubbliċi kompatibbli mat-Trattat, 
jew ksur serju fil-qasam tal-liġi soċjali, 
tax-xogħol u tal-ambjent;

Emenda 59
Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtorità jew l-entità kontraenti 
għandha tindika fl-avviż jew fid-dokumenti 
tal-konċessjoni l-ippiżar relattiv li tagħti lil 
kull waħda mill-kriterji stabbiliti fil-
paragrafu 1 jew telenka dawk il-kriterji 
f’ordni dekrexxenti ta' importanza.

3. Jekk tara li jkun meħtieġ, l-awtorità jew 
l-entità kontraenti għandha tindika fl-avviż 
jew fid-dokumenti tal-konċessjoni l-ippiżar 
relattiv li tagħti lil kull wieħed mill-kriterji 
stabbiliti fil-paragrafu 1 jew telenka dawk 
il-kriterji f’ordni dekrexxenti ta' 
importanza.

Ġustifikazzjoni

Fih innifsu, l-ippiżar ma jiggarantixxix l-imparzjalità tal-proċedura imma sempliċiment 
jorbot lill-awtorità kontraenti. L-impatt ta’ din il-bidla fuq il-proċeduri ta’ tiġdid imnedija 
hija inċerta. L-ippiżar jew il-klassifikazzjoni ta’ kriterji skont l-ordni ta’ importanza jista’ 
jwassal sabiex jipprivileġġa l-kriterju finanzjarju tar-rimunerazzjoni tal-offerent għad-
detriment ta’ dimensjonijiet tal-enerġija u ambjentali tal-offerti fil-każ ta’ konċessjonijiet 
idroelettriċi.

Emenda 60
Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-awtorità kontraenti jew entità 
kontraenti għandhom jeskludu kull 
operatur ekonomiku stabbilit f’pajjiż 
barra mill-Unjoni Ewropea mill-
parteċipazzjoni fl-għoti ta’ konċessjoni 
jekk id-dispożizzjonijiet legali tal-pajjiż 
fejn huwa stabbilit jipprojbixxu jew 
jillimitaw operatur stabbilit fl-Unjoni milli 
jiġi nnominat għal konċessjoni simili; 

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipproponi l-prinċipju tar-reċiproċità, fil-kuntest tar-regoli tal-kummerċ 
internazzjonali, fl-aċċess għall-konċessjoni. Din l-emenda teskludi kull operatur ekonomiku 
stabbilit f’pajjiż barra l-UE fejn hemm projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet fir-rigward tal-
operaturi ekonomiċi Ewropej fl-aċċess għall-konċessjonijiet.

Emenda 61
Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-
awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
għandhom jibbażaw l-għoti ta' 
konċessjonijiet fuq il-kriterju tal-offerta l-
aktar vantaġġuża ekonomikament, 
f’konformità mal-paragrafu 2. Dawk il-
kriterji jistgħu jinkludu, minbarra l-prezz 
jew spejjeż, kwalunkwe mill-kriterji li 
ġejjin

4. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li 
l-awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
għandhom jibbażaw l-għoti ta' 
konċessjonijiet fuq il-kriterju tal-offerta l-
aktar vantaġġuża ekonomikament, 
f’konformità mal-paragrafu 2. Dawk il-
kriterji jistgħu jinkludu, minbarra l-prezz 
jew spejjeż, kwalunkwe mill-kriterji li 
ġejjin

Emenda 62
Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) kwalità, inklużi l-mertu tekniku, il-
karatteristiki estetiċi u funzjonali, l-
aċċessibbiltà, id-disinn għall-utenti kollha, 
il-karatteristiċi ambjentali u l-karattru 

a) kwalità, inklużi l-mertu tekniku, il-
karatteristiċi estetiċi u funzjonali, l-
aċċessibbiltà, il-kriterji soċjali, il-
karatteristiċi ambjentali u l-karattru 
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innovattiv; innovattiv.

Emenda 63
Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) il-proċess speċifiku tal-produzzjoni jew 
il-kunsinna tax-xogħlijiet mitluba, il-
provvisti jew is-servizzi jew ta' kwalunkwe 
stadju ieħor fiċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu kif 
imsemmi fil-punt 14 tal-paragrafu 1 tal-
Artikolu 2, sal-punt li l-kriterji 
jikkonċernaw fatturi direttament involuti 
f'dawn il-proċessi u jikkaratterizzaw il-
proċess speċifiku tal-produzzjoni jew il-
forniment tax-xogħlijiet, il-provvisti jew 
is-servizzi.

d) il-proċess speċifiku tal-produzzjoni jew 
il-kunsinna tax-xogħlijiet mitluba, il-
provvisti jew is-servizzi

Emenda 64
Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 4, mill-
awtorità jew l-entità kontraenti għandha 
tispeċifika fl-avviż tal-kuntratt, fl-istedina 
għas-sottomissjoni tal-offerti, jew fid-
dokumenti tal-konċessjoni, l-ippiżar 
relattiv li tagħti lil kull waħda mill-kriterji 
magħżula biex tistabbilixxi l-offerta l-aktar 
vantaġġuża ekonomikament.

Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 4, mill-
awtorità jew l-entità kontraenti għandha 
tispeċifika, fejn xieraq, fl-avviż tal-
kuntratt, fl-istedina għas-sottomissjoni tal-
offerti, jew fid-dokumenti tal-konċessjoni, 
l-ippiżar relattiv li tagħti lil kull waħda 
mill-kriterji magħżula biex tistabbilixxi l-
offerta l-aktar vantaġġjuża 
ekonomikament.

Emenda 65
Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) spejje interni, inklużi spejjeż relatati 
max-xiri (bħall-ispejjeż tal-produzzjoni), l-

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

l-ispejjeż tal-manutenzjoni) u tmiem iċ-
ċiklu tal-ħajja (bħall-ispejjeż tal-ġbir u r-
riċiklaġġ);

Ġustifikazzjoni

Fil-kalkolu tal-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja, għandhom jiġu kkunsidrati biss dawk l-ispejjeż li 
jirriżultaw għall-utent ta’ konċessjoni, kif ukoll l-ispejjeż ambjentali esterni bbażati fuq ir-
regolamenti legali.

Emenda 66
Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) spejjeż ambjentali esterni marbutin 
b’mod dirett maċ-ċiklu tal-ħajja, jekk il-
valur monetarju tagħhom ikun jista’ jiġi 
determinat u verifikat, li jistgħu jinkludu l-
ispiża relatata mal-emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra u ta’ emissjonijiet ta’ 
sustanzi niġġiesa oħra u spejjeż oħrajn ta’ 
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima.

(b) spejjeż ambjentali esterni marbutin 
b’mod dirett maċ-ċiklu tal-ħajja, jekk il-
valur monetarju tagħhom ikun jista’ jiġi 
determinat u verifikat, li jistgħu jinkludu l-
ispiża relatata mal-emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra u ta’ emissjonijiet ta’ 
sustanzi niġġiesa oħra.

Emenda 67
Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fid-dokumenti tal-konċessjoni, l-
awtorità jew l-entità kontraenti tista’ titlob 
jew jista’ jkun meħtieġ minn Stat Membru 
li jintalab li l-offerent jindika fl-offerta 
tiegħu kwalunkwe sehem mill-kuntratt li 
hu jista’ jkollu l-ħsieb li jagħti bħala 
sottokuntratt lil partijiet terzi u jindika 
kwalunkwe sottokuntratturi proposti.

1. Fid-dokumenti tal-konċessjoni, l-
awtorità jew l-entità kontraenti tista’ titlob 
lill-offerent biex jindika fl-offerta tiegħu 
kwalunkwe sehem mill-kuntratt li hu jista’ 
jkollu l-ħsieb li jagħti bħala sottokuntratt lil 
partijiet terzi u jindika kwalunkwe 
sottokuntratturi proposti. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li ma jkun hemm l-
ebda diskriminazzjoni, f’termini ta’ 
kundizzjonijiet tax-xogħol u pagi, bejn 
persuni impjegati minn sottokuntratturi u 
persuni impjegati minn offerenti
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Emenda 68
Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jirregolaw 
b’mod vinkolanti l-obbligu skont il-
paragrafu 1, kif ukoll jillimitaw in-numru 
ta’ sottokuntratturi skont id-daqs u l-
kumplessità tal-kuntratt.

Emenda 69
Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-modifika bidliet il-bilanċ ekonomiku 
tal-konċessjoni favur il-konċessjonarju jew

(b) il-modifika tibdel il-bilanċ ekonomiku 
tal-konċessjoni favur il-konċessjonarju 
ħlief jekk dan jirriżulta mill-irkupru tal-
bilanċ ekonomiku u finanzjarju tal-
konċessjoni wara li jkun ġie mxekkel bl-
azzjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti jew

Emenda 70
Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti 
għandhom jippubblikaw avviż dwar dawn 
il-modifiki f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea. Dawn l-avviżi għandu jkun 
fihom l-informazzjoni stabbilita fl-Anness 
VII u jkunu ppubblikati skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 28.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ma jagħmilx sens li jiġu nnotifikati l-emendi li, bħala konsegwenza, ma jkollhomx proċeduri 
ta’ akkwist ġodda.
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Emenda 71
Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Terminazzjoni ta' konċessjonijiet Terminazzjoni ta' konċessjonijiet u sejħa 
ġdida għall-offerti 

Emenda 72
Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ma jintlaħqux l-obbligi li jirriżultaw 
mill-kuntratti ta’ konċessjoni; 

Emenda 73
Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-eċċezzjonijiet previsti fl-Artikolu 15 
ma jibqgħux japplikaw wara 
parteċipazzjoni privata fil-persuna ġuridika 
mogħtija l-kuntratt skont l-Artikolu 15(4);

(a) l-eċċezzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 15 
jieqfu milli japplikaw wara parteċipazzjoni 
privata ta' aktar minn 10 fil-mija fil-
persuna ġuridika mogħtija l-kuntratt skont 
l-Artikolu 15 (4);

Ġustifikazzjoni

Emenda teknika.

Emenda 74
Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – 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 skont it-Trattati 
minħabba l-fatt li awtorità jew entità 

(c) f'każijiet fejn fi proċedura skont l-
Artikolu 258 tat-Trattat, il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
tiddetermina, li Stat Membru naqas milli 
jwettaq l-obbligi tiegħu skont it-Trattati 
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kontraenti li tappartjeni għal dak l-Istat 
Membru tat il-konċessjoni inkwistjoni 
mingħajr ma kkonformat mal-obbligi 
tagħha skont it-Trattati u din id-Direttiva.

minħabba l-fatt li awtorità jew entità 
kontraenti li tappartjeni għal dak l-Istat 
Membru tat il-konċessjoni inkwistjoni 
mingħajr ma kkonformat mal-obbligi 
tagħha skont it-Trattati u din id-Direttiva, 
għandha ssir talba għall-offerti għal 
konċessjoni fi żmien sitt xhur . L-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu l-
prerekwiżiti legali meħtieġa għal dan.

Ġustifikazzjoni

Emenda teknika, strutturar mill-ġdid tal-Artikolu.

Emenda 75
Proposta għal direttiva
Artikolu 50 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-bidliet magħmula fid-
Direttivi 89/665/KEE u 92/13/KEE 
għandhom jiddaħħlu f’dawn it-testi l-
aktar tard meta tidħol fis-seħħ din id-
Direttiva.

Emenda 76
Proposta għal direttiva
Anness VIII – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) fil-każ ta’ konċessjonijiet ta’ xogħlijiet 
pubbliċi jew konċessjonijiet ta' xogħlijiet, 
it-totalità ta’ preskrizzjonijiet tekniċi li 
jinsabu b’mod partikolari fid-dokumenti 
tal-għoti tal-konċessjonijiet, li jiddefinixxu 
l-karatteristiċi meħtieġa minn materjal, 
prodott jew provvista, sabiex jissodisfa l-
użu li huwa maħsuba għalih mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti; Dawn il-
karatteristiċi għandhom jinkludu livelli ta’ 
prestazzjoni ambjentali u klimatiċi, disinn 
għar-rekwiżiti kollha (inkluża
aċċessibilità għal persuni b’diżabilità) u 
valutazzjoni tal-konformità, prestazzjoni, 

a) fil-każ ta’ konċessjonijiet ta’ xogħlijiet 
pubbliċi jew konċessjonijiet ta' xogħlijiet, 
it-totalità ta’ preskrizzjonijiet tekniċi li 
jinsabu b’mod partikolari fid-dokumenti 
tal-għoti tal-konċessjonijiet, li jiddefinixxu 
l-karatteristiċi meħtieġa minn materjal, 
prodott jew provvista, sabiex jissodisfa l-
użu li huwa maħsuba għalih mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti; Dawn il-
karatteristiċi għandhom jinkludu livelli ta’ 
prestazzjoni ambjentali u klimatiċi, 
garanzija tal-aċċessibilità għal persuni 
b’diżabilità u konformità mal-liġi tal-
Unjoni, prestazzjoni, sikurezza jew 
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sikurezza jew dimensjonijiet, inklużi l-
proċeduri li jikkonċernaw il-garanzija tal-
kwalità, it-terminoloġija, is-simboli, l-
ittestjar u l-metodi ta’ ttestjar, l-imballaġġ, 
l-immarkar u t-tikkettar, l-istruzzjonijiet 
għall-utenti u l-proċessi u l-metodi ta’ 
produzzjoni f’kull stadju taċ-ċiklu tal-
ħajja tax-xogħlijiet; dawn il-karatteristiċi, 
għandhom jinkludu wkoll regoli relatati 
mad-disinn u l-ispejjeż, it-test, il-
kundizzjonijiet ta’ spezzjoni u aċċettabilità 
għax-xogħlijiet u l-metodi jew tekniki ta’ 
kostruzzjoni u l-kundizzjonijiet tekniċi 
kollha l-oħrajn li l-awtorità jew l-entità 
kontraenti tkun f’pożizzjoni li tippreskrivi, 
skont regolamenti ġenerali jew speċifiċi, 
fir-rigward tax-xogħlijiet kompluti u fir-
rigward tal-materjali jew komponenti li 
dawn jinvolvu;

dimensjonijiet, inklużi l-proċeduri li 
jikkonċernaw il-garanzija tal-kwalità, it-
terminoloġija, is-simboli, l-ittestjar u l-
metodi ta’ ttestjar, l-imballaġġ, l-immarkar 
u t-tikkettar, kif ukoll l-istruzzjonijiet 
għall-utenti; dawn il-karatteristiċi, 
għandhom jinkludu wkoll regoli relatati 
mad-disinn u l-ispejjeż, it-test, il-
kundizzjonijiet ta’ spezzjoni u aċċettabilità 
għax-xogħlijiet u l-metodi jew tekniki ta’ 
kostruzzjoni u l-kundizzjonijiet tekniċi 
kollha l-oħrajn li l-awtorità jew l-entità 
kontraenti tkun f’pożizzjoni li tippreskrivi, 
skont regolamenti ġenerali jew speċifiċi, 
fir-rigward tax-xogħlijiet kompluti u fir-
rigward tal-materjali jew komponenti li 
dawn jinvolvu;

Emenda 77
Proposta għal direttiva
Anness VIII – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) fil-każ ta’ konċessjoni ta' servizz, 
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-konformità, 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 stadju taċ-
ċiklu tal-ħajja tal-provvista jew is-servizz 
u l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-
konformità;

b) fil-każ ta’ konċessjoni ta' servizz, 
speċifikazzjoni bil-miktub li tiddefinixxi l-
karatteristiċi meħtieġa ta’ prodott jew 
servizz, bħal-livelli ta’ kwalità, il-livelli ta’ 
prestazzjoni ambjentali u klimatiċi, il-
garanzija tal-aċċessibilità għal persuni 
b’diżabilità u l-konformità mal-liġi tal-
Unjoni , 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, kif ukoll l-istruzzjonijiet 
għall-utenti;
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