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Emenda 10
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) 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 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta’ Marzu 2004 li tikkoordina l-
proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li 
joperaw fis-setturi tas-servizzi ta' l-ilma, l-
enerġija, t-trasport u postali 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 tiżdied l-effiċjenza 
tan-nefqa pubblika, tiġi faċilitata b’mod 
partikolari l-parteċipazzjoni tal-impriżi 
żgħar u medji fl-akkwisti pubbliċi u sabiex 
ix-xerrejja jkunu jistgħu jagħmlu użu 
aħjar mill-akkwist pubbliku b’appoġġ 
għall-għanijiet soċjali komuni. Barra minn 
hekk, hemm il-bżonn li jiġu ċċarati l-ideat
u l-kunċetti bażiċi sabiex tiġi żgurata 
ċertezza legali aqwa u sabiex jiġu 
inkorporati ċerti aspetti tal-ġurisprudenza 
stabbilita sew u relatata tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

(4) 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 
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, it-trasport u 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 jridu jiġu 
reveduti u modernizzati sabiex ix-xerrejja 
pubbliċi jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar 
mill-akkwist pubbliku b’appoġġ għall-
iżvilupp sostenibbli u miri oħra soċjali 
komuni, biex b’hekk tiżdied l-effiċjenza 
tan-nefqa pubblika, filwaqt li jiġi żgurat l-
aqwa riżultat f’termini ta’ spejjeż-
vantaġġi u tiġi faċilitata b’mod partikolari 
l-parteċipazzjoni tal-impriżi żgħar u medji 
fl-akkwisti pubbliċi. Barra minn hekk, 
hemm il-bżonn li jiġu ssimplifikati r-regoli 
tal-Unjoni dwar l-akkwist pubbliku, 
b’mod partikolari f’dak li jikkonċerna l-
metodu tal-implimentazzjoni biex 
jintlaħqu l-miri ta’ sostenibilità li 
għandhom ikunu inklużi fil-politika tal-
akkwist pubbliku, u li jiġu ċċarati ideat u 
kunċetti bażiċi sabiex tiġi żgurata ċertezza 
legali aqwa u sabiex jiġu inkorporati ċerti 
aspetti tal-ġurisprudenza stabbilita sew u 
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relatata tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. fr

Emenda 11
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) 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 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta’ Marzu 2004 li tikkoordina l-
proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li 
joperaw fis-setturi tas-servizzi ta' l-ilma, l-
enerġija, t-trasport u postali 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 tiżdied l-effiċjenza 
tan-nefqa pubblika, tiġi faċilitata b’mod 
partikolari l-parteċipazzjoni tal-impriżi 
żgħar u medji fl-akkwisti pubbliċi u sabiex 
ix-xerrejja jkunu jistgħu jagħmlu użu 
aħjar mill-akkwist pubbliku b’appoġġ 
għall-għanijiet soċjali komuni. Barra minn 
hekk, hemm il-bżonn li jiġu ċċarati l-ideat 
u l-kunċetti bażiċi sabiex tiġi żgurata 
ċertezza legali aqwa u sabiex jiġu 
inkorporati ċerti aspetti tal-ġurisprudenza 
stabbilita sew u relatata tal-Qorti tal-

(4) 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 
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, it-trasport u 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-xerrejja 
pubbliċi jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar 
mill-akkwist pubbliku b’appoġġ għall-
iżvilupp sostenibbli u miri oħra soċjali 
komuni, biex b’hekk tiżdied l-effiċjenza 
tan-nefqa pubblika, filwaqt li jiġi żgurat l-
aqwa riżultat f’termini ta’ spejjeż-
vantaġġi u tiġi faċilitata b’mod partikolari 
l-parteċipazzjoni tal-impriżi żgħar u medji 
fl-akkwisti pubbliċi. Barra minn hekk, 
hemm il-bżonn li jiġu ssimplifikati d-
direttivi, b'mod partikolari fir-rigward tal-
mod ta' kif għandhom jiġu integrati l-
għanijiet ta' sostenibilità fil-proċeduri tal-
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Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. akkwist pubbliku u jiġu ċċarati l-ideat u l-
kunċetti bażiċi sabiex tiġi żgurata ċertezza 
legali aqwa u sabiex jiġu inkorporati ċerti 
aspetti tal-ġurisprudenza stabbilita sew u 
relatata tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 12
Zigmantas Balčytis

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) 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 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta’ Marzu 2004 li tikkoordina l-
proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li 
joperaw fis-setturi tas-servizzi ta' l-ilma, l-
enerġija, t-trasport u postali 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 tiżdied l-effiċjenza 
tan-nefqa pubblika, tiġi faċilitata b’mod 
partikolari l-parteċipazzjoni tal-impriżi 
żgħar u medji fl-akkwisti pubbliċi u sabiex 
ix-xerrejja jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar 
mill-akkwist pubbliku b’appoġġ għall-
għanijiet soċjali komuni. Barra minn hekk, 
hemm il-bżonn li jiġu ċċarati l-ideat u l-
kunċetti bażiċi sabiex tiġi żgurata ċertezza 

(4) 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 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta’ Marzu 2004 li tikkoordina l-
proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li 
joperaw fis-setturi tas-servizzi ta' l-ilma, l-
enerġija, t-trasport u 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 tiżdied l-effiċjenza 
tan-nefqa pubblika, tiġi faċilitata b’mod 
partikolari l-parteċipazzjoni tal-impriżi 
żgħar u medji fl-akkwisti pubbliċi u sabiex 
ix-xerrejja jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar 
mill-akkwist pubbliku b’appoġġ għall-
iżvilupp sostenibbli u għanijiet soċjali 
komuni oħra billi jiġi żgurat l-aqwa 
riżultat f’termini ta’ spejjeż-vantaġġi .
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legali aqwa u sabiex jiġu inkorporati ċerti 
aspetti tal-ġurisprudenza stabbilita sew u 
relatata tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea.

Barra minn hekk, hemm il-bżonn li jiġu 
ssimplifikati r-regoli tal-Unjoni dwar l-
akkwist pubbliku, b’mod partikolari f’dak 
li jikkonċerna l-metodu tal-
implimentazzjoni biex jintlaħqu l-miri ta’ 
sostenibilità li għandhom ikunu inklużi 
fil-politika tal-akkwist pubbliku, u li jiġu 
ċċarati l-ideat u l-kunċetti bażiċi sabiex tiġi 
żgurata ċertezza legali aqwa u sabiex jiġu 
inkorporati ċerti aspetti tal-ġurisprudenza 
stabbilita sew u relatata tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Or. lt

Emenda 13
Henri Weber

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 
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-
entitajiet 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.

(5) Skont l-Artikoli 9, 10 u 11 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
ir-rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali u l-
kunċetti tal-proċess ta’ produzzjoni 
"soċjalment sostenibbli" 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, fil-katina kollha tal-provvista, ir-
rispett għas-saħħa u għas-sigurtà 
pubblika, kif ukoll ir-rispett għall-
istandards soċjali u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u Ewropej fil-qasam tal-liġijiet 
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' għoti l-aktar xierqa 
biex iwettqu l-għoti tal-akkwist pubbliku 
soċjalment sostenibbli, billi jiżguraw ir-
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rabta mas-suġġett tal-kuntratt u l-aħjar 
valur għall-flus għall-kuntratti tagħhom

Or. fr

Emenda 14
Zigmantas Balčytis

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 
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-
entitajiet 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.

(5) Skont l-Artikoli 9, 10 u 11 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
ir-rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali u l-
kunċett tal-proċess ta’ produzzjoni 
soċjalment sostenibbli 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, fil-katina kollha tal-provvista, ir-
rispett għas-sigurtà pubblika, kif ukoll 
għall-istandards soċjali u l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u tal-Unjoni fil-qasam tax-
xogħol. Din id-Direttiva tiċċara kif l-
entitajiet kontraenti għandhom
jikkontribwixxu għall-protezzjoni tal-
ambjent u l-promozzjoni tal-iżvilupp 
sostenibbli u kif huma jistgħu jużaw is-
setgħa diskrezzjonali mogħtija lilhom 
sabiex jagħżlu l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
u l-kriterji ta' attribuzzjoni maħsuba biex 
iwettqu l-għoti tal-akkwist pubbliku 
soċjalment sostenibbli, filwaqt li tiżgura li 
dawn ikunu jistgħu jiksbu l-aħjar valur 
għall-flus għall-kuntratti tagħhom

Or. lt

Emenda 15
Tiziano Motti, Ivo Belet
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Proposta għal direttiva
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10 a) Barra minn hekk, ikun xieraq li jiġi 
eskluż l-għoti ta' kuntratti għall-għanijiet 
tas-servizzi postali u servizzi oħra għajr is-
servizzi postali, minħabba l-fatt li ġie 
nnutat b'mod sistematiku li dan is-settur 
tant kien soġġett għall-pressjoni 
kompetittiva li d-dixxipplina tal-għoti tal-
kuntratti li ġabu magħhom ir-regoli tal-
għoti tal-kuntratti tal-Unjoni m'għadhiex 
neċessarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.

Emenda 16
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Aġir illegali mill-parteċipanti fi 
proċedura ta’ akkwist, bħal tentattivi li 
jinfluwenzaw b’mod mhux xieraq il-
proċess tat-teħid ta’ deċiżjoni jew biex 

(13) Aġir illegali mill-parteċipanti fi 
proċedura ta’ akkwist, bħal tentattivi li 
jinfluwenzaw b’mod mhux xieraq il-
proċess tat-teħid ta’ deċiżjoni jew biex 
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jidħlu fi ftehim ma’ kandidati oħra biex 
jimmanipulaw l-eżitu tal-proċedura, jistgħu 
jirriżultaw fi ksur tal-prinċipji bażiċi tal-
liġi tal-Unjoni u f’tgħawwiġ serju fil-
kompetizzjoni. Għaldaqstant, l-atturi 
ekonomiċi għandhom jintalbu 
jippreżentaw dikjarazzjoni fuq l-unur 
tagħhom li tistqarr li mhumiex involuti 
f’attivitajiet illeċiti bħal dawn u jiġu 
esklużi jekk din id-dikjarazzjoni tirriżulta 
falza.

jidħlu fi ftehim ma’ kandidati oħra biex 
jimmanipulaw l-eżitu tal-proċedura, kif 
ukoll kull aġir li jikser l-istandards fil-
qasam tax-xogħol, tal-ambjent u tas-
saħħa pubblika, jistgħu jirriżultaw 
f’tgħawwiġ serju fil-kompetizzjoni u fi 
ksur tal-prinċipji bażiċi tal-liġi tal-Unjoni. 
Għaldaqstant, l-atturi ekonomiċi huma 
mitluba jippreżentaw dikjarazzjoni fuq l-
unur tagħhom li tistqarr li mhumiex 
involuti f’attivitajiet illeċiti bħal dawn u 
jiġu esklużi jekk din id-dikjarazzjoni 
tirriżulta falza.

Or. fr

Emenda 17
Zigmantas Balčytis

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Aġir illegali mill-parteċipanti fi 
proċedura ta’ akkwist, bħal tentattivi li 
jinfluwenzaw b’mod mhux xieraq il-
proċess tat-teħid ta’ deċiżjoni jew biex 
jidħlu fi ftehim ma’ kandidati oħra biex 
jimmanipulaw l-eżitu tal-proċedura, jistgħu 
jirriżultaw fi ksur tal-prinċipji bażiċi tal-
liġi tal-Unjoni u f’tgħawwiġ serju fil-
kompetizzjoni. Għaldaqstant, l-atturi 
ekonomiċi għandhom jintalbu jippreżentaw 
dikjarazzjoni fuq l-unur tagħhom li tistqarr 
li mhumiex involuti f’attivitajiet illeċiti 
bħal dawn u jiġu esklużi jekk din id-
dikjarazzjoni tirriżulta falza.

(13) Aġir illegali mill-parteċipanti fi 
proċedura ta’ akkwist, bħal tentattivi li 
jinfluwenzaw b’mod mhux xieraq il-
proċess tat-teħid ta’ deċiżjoni jew biex 
jidħlu fi ftehim ma’ kandidati oħra biex 
jimmanipulaw l-eżitu tal-proċedura, kif 
ukoll kull aġir li jikser l-istandards fil-
qasam tax-xogħol, tal-ambjent u tas-
saħħa pubblika, jistgħu jirriżultaw 
f’tgħawwiġ serju fil-kompetizzjoni u fi 
ksur tal-prinċipji bażiċi tal-liġi tal-Unjoni.
Għaldaqstant, l-atturi ekonomiċi għandhom 
jintalbu jippreżentaw dikjarazzjoni fuq l-
unur tagħhom li tistqarr li mhumiex 
involuti f’attivitajiet illeċiti bħal dawn u 
jiġu esklużi jekk din id-dikjarazzjoni 
tirriżulta falza.

Or. lt
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Emenda 18
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE 
tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-
konklużjoni 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.

(14) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE 
tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-
konklużjoni 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”. F'dan il-qafas multilaterali ta’ 
drittijiet u dmirijiet ibbilanċjati marbuta 
mal-kuntratti pubbliċi, l-Istati Membri 
għandhom jagħmlu sforz biex iżidu l-
ugwaljanza bejn l-intrapriżi tal-Unjoni u 
l-intrapriżi tal-pajjiżi terzi ġewwa s-suq 
intern, bil-għan li tiġi faċilitata l-
integrazzjoni tal-intrapriżi żgħar u ta’ 
daqs medju (SMEs) u biex jiġu stimulati l-
impjiegi u l-innovazzjoni fl-Unjoni. Għal 
kuntratti koperti mill-Ftehim, kif ukoll 
permezz ta’ ftehimiet internazzjonali 
rilevanti oħrajn li l-Unjoni hija marbuta 
bihom, l-awtoritajiet kontraenti
jissodisfaw l-obbligi imposti minn dawn il-
ftehimiet differenti, billi japplikaw din id-
Direttiva għall-atturi ekonomiċi ta’ pajjiżi 
terzi li huma firmatarji tal-ftehimiet.

Or. fr

Emenda 19
Zigmantas Balčytis

Proposta għal direttiva
Premessa 14
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE 
tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-
konklużjoni 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.

(14) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE 
tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-
konklużjoni 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 li jiżgura possibbiltajiet 
ugwali għall-operaturi ekonomiċi tal-
Unjoni u ta' pajjiżi terzi biex isostnu l-
kompetizzjoni fuq bażi ugwali fis-swieq 
tal-Unjoni u ta' pajjiżi terzi 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.

Or. lt

Emenda 20
Zigmantas Balčytis

Proposta għal direttiva
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-Unjoni għandha bżonn strument 
effettiv sabiex, minn naħa, tinkoraġġixxi 
l-konformità mal-prinċipju ta’ reċiproċità 
f'relazzjoni ma’ pajjiżi terzi li ma 
jipprovdux aċċess ekwivalenti għal 
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operaturi ekonomiċi Ewropej, 
partikolarment permezz ta’ valutazzjoni 
ta’ reċiproċità sostanzjali li għandha 
titwettaq mill-Kummissjoni, u, min-naħa 
l-oħra, tiżgura kompetizzjoni ġusta u 
kundizzjonijiet ekwi għal kulħadd; 

Or. lt

Emenda 21
Zigmantas Balčytis

Proposta għal direttiva
Premessa 14b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14b) B'kunsiderazzjoni tan-neċessità li 
tiġi promossa l-parteċipazzjoni tal-
operaturi ekonomiċi tal-Unjoni għall-
akkwist pubbliku transkonfinali, jeħtieġ li 
l-Istati Membri jittrasponu u 
jimplimentaw b'mod xieraq u f'waqtu d-
dispożizzjonijiet tad-direttiva dwar is-
servizzi;

Or. lt

Emenda 22
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Barra minn hekk, l-Unjoni għandha 
bżonn strument effettiv sabiex minn naħa 
tinkoraġġixxi l-konformità mal-prinċipju 
ta’ reċiproċità u ta' bilanċ f'relazzjoni ma’ 
pajjiżi terzi li ma jipprovdux aċċess 
ekwivalenti għal operaturi ekonomiċi 
Ewropej, partikolarment permezz ta’ 
valutazzjoni ta’ reċiproċità sostanzjali li 
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għandha titwettaq mill-Kummissjoni, u, 
min-naħa l-oħra, tiżgura kompetizzjoni 
ġusta u kundizzjonijiet ekwi madwar id-
dinja.

Or. fr

Emenda 23
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Il-mezzi elettroniċi ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni jistgħu jissimplifikaw il-
pubblikazzjoni tal-kuntratti u jżidu l-
effiċjenza u t-trasparenza tal-proċessi ta’ 
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 
matul il-proċeduri ta’ akkwist.

(27) Il-mezzi elettroniċi ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni jistgħu jissimplifikaw il-
pubblikazzjoni tal-kuntratti u jżidu l-
effiċjenza u t-trasparenza tal-proċessi ta’ 
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 u ta' mezzi. 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 
matul il-proċeduri ta’ akkwist.

Or. en

Emenda 24
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Premessa 38
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Sabiex jiġi mħeġġeġ l-involviment ta’ 
impriżi żgħar u medji (SMEs) fis-suq tal-
akkwist, għandu jiġi stabbilit b’mod 
espliċitu li l-kuntratti jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet, kemm jekk ikunu omoġeni kif 
ukoll jekk ikunu eteroġeni. Meta l-kuntratti 
jkunu maqsumin f’lottijiet, l-entitajiet 
kontraenti jistgħu, pereżempju jillimitaw 
in-numru ta’ lottijiet li l-attur ekonomiku 
jista’ jitfa’ l-offerti għalihom sabiex tiġi 
ppreservata l-kompetizzjoni jew biex tiġi 
żgurata s-sigurtà tal-provvista; jistgħu 
jillimitaw ukoll in-numru ta’ lottijiet li 
jistgħu jiġu aġġudikati lil xi offerent 
partikolari.

(38) Sabiex jiġi mħeġġeġ l-involviment ta’ 
impriżi żgħar u medji (SMEs) fis-suq tal-
akkwist, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw bis-sħiħ il-Kodiċi Ewropew 
tal-aħjar prattiki li jiffaċilità l-aċċess tal-
SMEs għall-akkwisti pubbliċi. Barra 
minn hekk, ikun xieraq li jiġi stabbilit 
b’mod espliċitu li l-kuntratti jistgħu 
jinqasmu f’lottijiet, kemm jekk ikunu 
omoġeni kif ukoll jekk ikunu eteroġeni. 
Meta l-kuntratti jkunu maqsumin f’lottijiet, 
l-entitajiet kontraenti jistgħu, pereżempju 
jillimitaw in-numru ta’ lottijiet li l-attur 
ekonomiku jista’ jitfa’ l-offerti għalihom 
sabiex tiġi ppreservata l-kompetizzjoni jew 
biex tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista; 
jistgħu jillimitaw ukoll in-numru ta’ 
lottijiet li jistgħu jiġu aġġudikati lil xi 
offerent partikolari.

Or. en

Emenda 25
Zigmantas Balčytis

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Il-kuntratti għandhom jingħataw fuq 
il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw il-
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u trattament ugwali.
Dawk il-kriterji għandhom jiggarantixxu li 
l-offerti jiġu vvalutati f’kundizzjonijiet ta’ 
kompetizzjoni effettiva, anki fejn l-
entitajiet kontraenti jeħtieġu xogħlijiet, 
provvisti u servizzi ta’ kwalità għolja li 
huma adattati bl-aħjar mod għall-bżonnijiet 
tagħhom. Bħala riżultat, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jitħallew jadottaw “l-
aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża” 

(43) Il-kuntratti għandhom jingħataw fuq 
il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw il-
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u trattament ugwali.
Dawk il-kriterji għandhom jiggarantixxu li 
l-offerti jiġu vvalutati f’kundizzjonijiet ta’ 
kompetizzjoni effettiva, filwaqt li 
jiggarantixxu li l-entitajiet kontraenti 
jeħtieġu xogħlijiet, provvisti u servizzi ta’ 
kwalità għolja li huma adattati bl-aħjar 
mod għall-bżonnijiet tagħhom, u li 
jinkludu fatturi marbuta mal-proċess ta' 
produzzjoni soċjalment sostenibbli. Bħala 
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jew “l-aktar spejjeż baxxi” bħala kriterji 
għall-għoti, filwaqt li jitqies li fil-każ tal-
aħħar dawn jistgħu jistabbilixxu standards 
ta’ kwalità xierqa permezz ta’ 
speċifikazzjonijiet tekniċi jew 
kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt.

riżultat, l-entitajiet kontraenti għandhom 
jitħallew jadottaw “l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża” jew “l-aktar 
spejjeż baxxi” bħala kriterji għall-għoti, 
filwaqt li jitqies li fil-każ tal-aħħar dawn 
għandhom jirreferu għal standards ta’ 
kwalità xierqa permezz ta’ 
speċifikazzjonijiet tekniċi jew 
kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt.

Or. lt

Emenda 26
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Il-kuntratti għandhom jingħataw fuq 
il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw il-
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u trattament ugwali. 
Dawk il-kriterji għandhom jiggarantixxu li 
l-offerti jiġu vvalutati f’kundizzjonijiet ta’ 
kompetizzjoni effettiva, anki fejn l-
entitajiet kontraenti jeħtieġu xogħlijiet, 
provvisti u servizzi ta’ kwalità għolja li 
huma adattati bl-aħjar mod għall-bżonnijiet 
tagħhom. Bħala riżultat, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jitħallew jadottaw “l-
aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża” jew “l-aktar spejjeż baxxi” 
bħala kriterji għall-għoti, filwaqt li jitqies li 
fil-każ tal-aħħar dawn jistgħu jistabbilixxu 
standards ta’ kwalità xierqa permezz ta’ 
speċifikazzjonijiet tekniċi jew 
kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt.

(43) Il-kuntratti għandhom jingħataw fuq 
il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw il-
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u trattament ugwali. 
Dawk il-kriterji għandhom jiggarantixxu li 
l-offerti jiġu vvalutati f’kundizzjonijiet ta’ 
kompetizzjoni effettiva, anki fejn l-
entitajiet kontraenti jeħtieġu xogħlijiet, 
provvisti u servizzi ta’ kwalità għolja li 
huma adattati bl-aħjar mod għall-bżonnijiet 
tagħhom. Bħala riżultat, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jitħallew jadottaw “l-
aħjar rapport kwalità-prezz” jew “l-aktar 
spejjeż baxxi fiċ-ċiklu kollu tal-ħajja",
bħala kriterji għall-għoti, filwaqt li jitqies li 
fil-każ tal-aħħar dawn jistgħu jistabbilixxu 
standards ta’ kwalità xierqa permezz ta’ 
speċifikazzjonijiet tekniċi jew 
kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt.

Or. en
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Emenda 27
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Meta l-entitajiet kontraenti jagħżlu li 
jagħtu kuntratt lill-offerta l-aktar 
ekonomikament vantaġġjuża, dawk 
għandhom jiddeterminaw il-kriterji ta’ 
għoti fuq il-bażi li bihom se jivvalutaw l-
offerti sabiex jiġi identifikat liema waħda 
toffri l-aħjar valur għall-flus. L-għażla ta’ 
dawn il-kriterji tiddependi fuq is-suġġett 
tal-kuntratt billi dawn għandhom 
jippermettu l-evalwazzjoni tal-livell ta’ 
prestazzjoni proposta minn kull offerta fid-
dawl tas-suġġett tal-kuntratt, kif definit fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi, u l-valur għall-
flus ta’ kull offerta li għandha titkejjel. 
Barra minn hekk, il-kriterji tal-għoti 
magħżula ma għandhomx jikkonferixxu 
libertà tal-għażla mingħajr limitu fuq l-
entità kontraenti u għandhom jiżguraw il-
possibbiltà ta’ kompetizzjoni effettiva u 
jkunu akkumpanjati minn rekwiżiti li 
jippermettu li l-informazzjoni pprovduta 
mill-offerenti tkun ivverifikata b’mod 
effettiv.

(44) Meta l-entitajiet kontraenti jagħżlu li 
jagħtu kuntratt lill-offerta li tippreżenta l-
aħjar rapport kwalità-prezz, dawk 
għandhom jiddeterminaw il-kriterji ta’ 
għoti fuq il-bażi li bihom se jivvalutaw l-
offerti sabiex jiġi identifikat liema waħda 
toffri l-aħjar valur għall-flus. L-għażla ta’ 
dawn il-kriterji tiddependi fuq is-suġġett 
tal-kuntratt billi dawn għandhom 
jippermettu l-evalwazzjoni tal-livell ta’ 
prestazzjoni proposta minn kull offerta fid-
dawl tas-suġġett tal-kuntratt, kif definit fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi, u l-valur għall-
flus ta’ kull offerta li għandha titkejjel. 
Barra minn hekk, il-kriterji tal-għoti 
magħżula ma għandhomx jikkonferixxu 
libertà tal-għażla mingħajr limitu fuq l-
entità kontraenti u għandhom jiżguraw il-
possibbiltà ta’ kompetizzjoni effettiva u 
jkunu akkumpanjati minn rekwiżiti li 
jippermettu li l-informazzjoni pprovduta 
mill-offerenti tkun ivverifikata b’mod 
effettiv.

Or. en

Emenda 28
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Huwa ta’ importanza fundamentali li 
jiġi sfruttat il-potenzjal tal-akkwist 
pubbliku sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-

(45) Huwa xieraq li jkun hemm il-mira li 
jiġi sfruttat il-potenzjal tal-akkwist 
pubbliku sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-
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Istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
sostenibbli. Minħabba d-differenzi 
importanti bejn is-setturi u s-swieq 
individwali, madankollu ma jkunx xieraq li 
jiġu ffissati rekwiżiti mandatorji għall-
akkwist ambjentali, soċjali u tal-
innovazzjoni. Il-leġiżlatura tal-Unjoni diġà 
ffissat rekwiżiti tal-akkwist mandatorji 
għall-kisba ta’ għanijiet speċifiċi fis-setturi 
tal-vetturi tat-trasport bit-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-uffiċju (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 ta' l-
uffiċċju). Barra minn hekk, id-definizzjoni 
ta’ metodoloġiji komuni għall-ispejjeż taċ-
ċiklu tal-ħajja avvanzat b’mod sinifikanti. 
Għalhekk jidher xieraq li wieħed ikompli 
fuq din it-triq, fejn il-leġiżlazzjoni 
speċifika skont is-settur tieħu ħsieb tiffissa 
l-objettivi u l-miri mandatorji għall-
funzjoni tal-politiki partikolari u l-
kundizzjonijiet prevalenti fis-settur 
rilevanti u biex tippromwovi l-iżvilupp u l-
użu tal-approċċi Ewropej għall-isħejjeż
taċ-ċiklu tal-ħajja bħala rinforz ulterjuri tal-
użu tal-akkwist pubbliku f'appoġġ għat-
tkabbir sostenibbli.

Istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
sostenibbli, mingħajr ma jiġu pperikolati 
l-kompetenzi tal-entitajiet kontraenti. 
Minħabba d-differenzi importanti bejn is-
setturi u s-swieq individwali, madankollu 
ma jkunx xieraq li jiġu ffissati rekwiżiti 
mandatorji għall-akkwist ambjentali, 
soċjali u tal-innovazzjoni. Il-leġiżlatura tal-
Unjoni diġà ffissat rekwiżiti tal-akkwist 
mandatorji għall-kisba ta’ għanijiet 
speċifiċi fis-setturi tal-vetturi tat-trasport 
bit-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-uffiċju (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 ta' l-
uffiċċju). Barra minn hekk, id-definizzjoni 
ta’ metodoloġiji komuni għall-ispejjeż taċ-
ċiklu tal-ħajja avvanzat b’mod sinifikanti. 
Għalhekk jidher xieraq li wieħed ikompli 
fuq din it-triq, fejn il-leġiżlazzjoni 
speċifika skont is-settur tieħu ħsieb tiffissa 
l-objettivi u l-miri mandatorji għall-
funzjoni tal-politiki partikolari u l-
kundizzjonijiet prevalenti fis-settur 
rilevanti u biex tippromwovi l-iżvilupp u l-
użu tal-approċċi Ewropej għall-ispejjeż
taċ-ċiklu tal-ħajja bħala rinforz ulterjuri tal-
użu tal-akkwist pubbliku f'appoġġ għat-
tkabbir sostenibbli.

Or. de

Emenda 29
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 46
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Dawk il-miżuri speċifiċi għas-settur 
għandhom jiġu kkumplimentati minn 
adattament tad-Direttivi dwar l-akkwisti 
pubbliċi li għandhom jagħtu s-setgħa lill-
entitajiet kontraenti sabiex isegwu l-
għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 fl-
istrateġiji tax-xiri tagħhom. Għaldaqstant, 
għandu jiġi ċċarat li l-entitajiet kontraenti 
jistgħu jagħżlu l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża u l-aktar 
spiża baxxa, permezz tal-approċċ tal-
ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja, sakemm dik 
il-metodolġija li għandha tintuża hija 
stabbilita b’mod oġġettiv u mhux 
diskriminatorju u tkun 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.

(46) Dawk il-miżuri speċifiċi għas-settur 
għandhom jiġu kkumplimentati minn 
adattament tad-Direttivi dwar l-akkwisti 
pubbliċi li għandhom jagħtu s-setgħa lill-
entitajiet kontraenti sabiex isegwu l-
għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 fl-
istrateġiji tax-xiri tagħhom. Għaldaqstant, 
għandu jiġi ċċarat li l-entitajiet kontraenti 
jistgħu jagħżlu l-aktar offerta li tippreżenta 
l-aħjar rapport kwalità-prezz u l-aktar 
approċċ vantaġġuż tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu 
tal-ħajja, sakemm dik il-metodolġija li 
għandha tintuża hija stabbilita b’mod 
oġġettiv u mhux diskriminatorju u tkun 
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.

Or. en

Emenda 30
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 22
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) "ċiklu tal-ħajja": tfisser l-istadji 
konsekuttivi u/jew marbutin kollha, inklużi 
l-produzzjoni, it-trasport, l-użu u l-
manutenzjoni, matul l-eżistenza ta’ prodott 
jew xogħlijiet jew il-forniment ta’ servizz, 
mix-xiri tal-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 kollha, inklużi 
l-produzzjoni, it-trasport, l-użu u l-
manutenzjoni, matul l-eżistenza ta’ prodott 
jew xogħlijiet jew il-forniment ta’ servizz, 
mix-xiri tal-materja prima jew il-
ġenerazzjoni ta’ riżorsi, tal-kombinazzjoni 
enerġetika użata għall-ksib tal-effiċjenza 
enerġetika u tar-riżorsi fl-istadji kollha 
taċ-ċiklu, sar-rimi, l-approvazzjoni u l-
finalizzazzjoni b'rapport speċifiku mal-
kundizzjonijiet soċjali u l-kundizzjonijiet 
ta' xogħol u l-protezzjoni tal-ambjent 
skont il-prinċipji ta' sostenibilità;

Or. en

Emenda 31
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(22) "ċiklu tal-ħajja": ‘ċiklu tal-ħajja’ 
tfisser l-istadji konsekuttivi u/jew marbutin 
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, mix-xiri tal-materja prima jew 
il-ġenerazzjoni ta’ riżorsi sar-rimi, l-
approvazzjoni u l-finalizzazzjoni.

Or. fr

Emenda 32
Henri Weber
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) "proċess ta’ produzzjoni soċjalment 
sostenibbli"; proċess ta’ produzzjoni fejn 
il-forniment ta' xogħlijiet, servizzi u 
provvisti jikkonforma mal-liġijiet, ir-
regoli u l-istandards tas-saħħa u s-
sigurtà, mal-liġi soċjali kif ukoll mal-liġi 
tal-impjieg, partikolarment fir-rigward 
tal-prinċipju ta’ trattament indaqs fuq il-
post tax-xogħol. Il-prinċipju ta’ 
trattament indaqs fuq il-post tax-xogħol 
jirreferi għal konformità mal-
kundizzjonijiet applikabbli tax-xogħol, 
inklużi l-liġijiet, ir-regoli u l-istandards 
tas-saħħa u s-sigurtà, mal-liġi soċjali kif 
ukoll mal-liġi tal-impjieg, kif definiti mil-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali u tal-Unjoni 
kif ukoll minn konvenzjonijiet kollettivi, li 
japplikaw fejn jitwettqu x-xogħlijiet, is-
servizzi u l-provvisti.

Or. fr

Emenda 33
Patrizia Toia

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-ġestjoni tas-servizzi allokati għall-
ġbir, ir-rimi u t-trattament tad-dranaġġ;

Or. it

Emenda 34
Tiziano Motti, Ivo Belet
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Proposta għal direttiva
Artikolu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. Directive. This was the case for a number of 
markets in Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Emenda 35
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 12a
12a Fl-għoti tal-kuntratti li ma jkunux 
koperti minn din id-direttiva minħabba l-
valur tagħhom, l-entitajiet kontraenti 
nazzjonali huma mitluba jirrispettaw il-
prinċipji tat-trattament indaqs, in-
nondiskriminazzjoni u t-trasparenza.

Or. de

Emenda 36
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 14a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 14a
Reċiproċità

L-applikazzjoni prattika tal-Ftehim dwar 
l-Akkwist Pubbliku fil-qafas leġiżlattiv tal-
Unjoni dwar l-akkwist pubbliku għandha 
tkun ibbażata fuq valutazzjoni preċedenti 
tal-applikazzjoni korretta tal-prinċipju ta’ 
reċiproċità sostanzjali għall-ftuħ tal-
kuntratti bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi 
firmatarji. Il-valutazzjoni tal-eżistenza ta' 
reċiproċità sostanzjali tgħodd ukoll għall-
pajjiżi terzi li mhumiex membri tal-ftehim 
dwar l-Akkwist Pubbliku, iżda li 
għandhom aċċess għall-kuntratt.

Or. fr

Emenda 37
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. cs

Ġustifikazzjoni

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným(celkovým)obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
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sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena. Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Emenda 38
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) għal kuntratti ta’ provvista jekk tal-inqas 
80 % tal-fatturat totali medju tal-impriża 
affiljata fil-provvisti eliġibbli għat-tliet snin 
ta’ qabel ikun ġej mill-forniment ta’
provvisti lil impriżi li hija affiljata 
magħhom;

Or. cs

Ġustifikazzjoni

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným (celkovým) obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena.Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Emenda 39
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 4 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) għal kuntratti 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.

c) għal kuntratti ta’ xogħlijiet jekk tal-inqas 
80 % tal-fatturat totali medju tal-impriża 
affiljata fix-xogħlijiet eliġibbli għat-tliet 
snin ta’ qabel ikun ġej mill-forniment ta’ 
xogħlijiet lil impriżi li hija affiljata 
magħhom.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Jekk il-fatturat miksub huwa kkalkolat bi tqabbil mal-fatturat fil-qasam tal-provvisti, servizzi 
u xogħlijiet inġenerali u mhux mal-provvisti, servizzi u xogħlijiet eliġibbli, li huma s-suġġett 
tal-kuntratti ta' akkwist pubbliku mogħtija lill-persuna kkonċernata, hemm ir-riskju li dan il-
fatturat ġenerali jitwettaq permezz ta' kuntratti ta' akkwist pubbliku mingħajr l-ebda rapport 
jew rabta mal-kuntratt mogħti mill-awtorità kontraenti.

Emenda 40
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-entitajiet kontraenti għandhom jittrattaw 
lill-atturi ekonomiċi bl-istess mod u 
mingħajr diskriminazzjoni u għandhom 
jaġixxu b’mod trasparenti.

Or. de

Emenda 41
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn stat ta’ urġenza sostanzjat sew mill- 3. Fejn stat ta’ urġenza sostanzjat sew mill-
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entitajiet kontraenti jrendi bħala 
imprattikabbli l-limitu ta’ żmien stabbiliti 
fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, dawn 
jistgħu jistabbilixxu limitu ta’ żmien li ma 
għandux ikun inqas minn 20 jum mid-data 
li fiha ntbagħat l-avviż dwar kuntratt.

entitajiet kontraenti jrendi bħala 
imprattikabbli l-limitu ta’ żmien stabbiliti 
fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, dawn 
jistgħu jistabbilixxu limitu ta’ żmien li ma 
għandux ikun inqas minn 25 jum mid-data 
li fiha ntbagħat l-avviż dwar kuntratt.

Stat ta' urġenza jista' jwassal għal tnaqqis 
fit-tul ta' żmien biss jekk din is-sitwazzjoni 
tkun inħolqot mill-entitajiet kontraenti.

Or. de

Emenda 42
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-entità kontraenti tista’ tnaqqas dawk 
il-limiti ta’ żmien għar-riċevuta ta’ offerti 
stabbiliti fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1 b’ħamest ijiem meta din 
taċċetta li l-offerti jistgħu jiġu sottomessi 
b’mezzi elettroniċi b’konformità mal-
Artikolu 33(3),(4) u (5).

4. L-entità kontraenti tista’ tnaqqas dawk 
il-limiti ta’ żmien għar-riċevuta ta’ offerti 
stabbiliti fit-tieni subparagrafu tal-
paragrafu 1 bi tliet ijiem meta din taċċetta 
li l-offerti jistgħu jiġu sottomessi b’mezzi 
elettroniċi b’konformità mal-
Artikolu 33(3),(4) u (5).

Or. de

Emenda 43
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-terminu ta’ ftehim qafas ma għandux 
jaqbeż l-erba’ snin, għajr f’każijiet 
eċċezzjonali ġustifikati kif xieraq, b’mod 
partikolari mis-suġġett tal-ftehim qafas.

It-terminu ta’ ftehim qafas ma għandux 
jaqbeż it-tmien snin, għajr f’każijiet 
eċċezzjonali ġustifikati kif xieraq, b’mod 
partikolari mis-suġġett tal-ftehim qafas.
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Or. cs

Ġustifikazzjoni

It-tul ta' żmien propost ta' erba' snin huwa qasir wisq, inaqqas l-effett u l-iffrankar eventwali 
ta' ftehim qafas fit-tul, fejn l-offerti tal-fornituri jkunu ġeneralment aktar vantaġġużi. Waħda 
mir-raġunijiet prinċipali ta' dawn id-dispożizzjonijiet hija r-rieda li jkun hemm l-ogħla 
effiċjenza fl-ispejjeż tal-awtoritajiet kontraenti fil-qasam tal-akkwisti. It-tul ta' żmien propost 
imur kontra dan l-objettiv, għaliex huma l-aktar kuntratti twal li jippermettu li jinkisbu l-
kundizzjonijiet tal-prezzijiet l-aktar vantaġġużi.

Emenda 44
Zigmantas Balčytis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a) L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jistgħu, 
jekk ikun hemm bżonn, jinkludu eżiġenzi 
rigward:

Or. lt

Emenda 45
Zigmantas Balčytis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) prestazzjonijiet, anke rigward livelli ta' 
prestazzjoni ambjentali u tal-klima, u l-
prestazzjoni f'termini tal-proċess ta' 
produzzjoni soċjalment sostenibbli;

Or. lt

Emenda 46
Zigmantas Balčytis
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Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1a – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) karatteristiċi taċ-ċiklu tal-ħajja;

Or. lt

Emenda 47
Zigmantas Balčytis

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1a – punt c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) proċess ta’ produzzjoni soċjalment 
sostenibbli;

Or. lt

Emenda 48
Zigmantas Balčytis

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1a – punt d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) l-organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-
esperjenza tal-persunal inkarigat mill-
eżekuzzjoni tal-kuntratt ikkonċernat.

Or. lt

Emenda 49
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) il-proċess ta’ produzzjoni soċjalment 
sostenibbli;

Or. fr

Emenda 50
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-karatteristiċi jistgħu jirreferu 
wkoll għall-proċess speċifiku tal-
produzzjoni jew il-forniment tax-
xogħlijiet, il-provvisti jew servizzi mitluba 
jew ta’ kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu 
tal-ħajja tiegħu kif jissemma fil-punt (22) 
tal-Artikolu 2.

imħassar

Or. de

Emenda 51
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 58 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
f’kunsiderazzjoni varjanti li huma 
sottomessi minn offerent u li jilħqu r-
rekwiżiti speċifikati mill-entitajiet 
kontraenti.

L-entitajiet kontraenti għandhom jieħdu 
f’kunsiderazzjoni varjanti li huma 
sottomessi minn offerent u li jilħqu r-
rekwiżiti speċifikati mill-entitajiet 
kontraenti.

Or. de
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Emenda 52
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 58 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-ispeċifikazzjonijiet, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jindikaw jekk 
jawtorizzawx varjanti jew le, u jekk iva, ir-
rekwiżiti minimi li għandhom jintlaħqu 
mill-varjanti u kwalunkwe rekwiżiti 
speċifiċi għall-preżentazzjoni tagħhom. 
Fejn ikunu awtorizzati varjanti, dawn 
għandhom jiżguraw ukoll li l-kriterji tal-
għoti magħżula jistgħu jiġu applikati 
b’mod utli għall-varjanti li jissodisfaw 
dawk ir-rekwiżiti minimi kif ukoll għal 
offerti li jikkonformaw li mhumiex 
varjanti.

imħassar

Or. de

Emenda 53
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 58 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti ta’ 
provvista jew kuntratti ta’ servizzi, l-
entitajiet 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 għal kuntratt ta’ 
provvista minflok kuntratt ta’ servizz.

2. Fi proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti ta’ 
provvista jew kuntratti ta’ servizzi, l-
entitajiet kontraenti m'għandhomx id-dritt
li jiċħdu varjant fuq il-bażi unika li, jekk 
jintlaqa’, dan iwassal jew għal kuntratt ta’ 
servizz minflok kuntratt pubbliku ta’ 
provvista jew għal kuntratt ta’ provvista 
minflok kuntratt ta’ servizz.

Or. de
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Emenda 54
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 70 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-entitajiet kontraenti jistgħu jiddeċiedu
li ma jagħtux kuntratt lill-offerent li 
jissottometti l-aħjar offerta fejn dawn 
stabbilixxew li l-offerta ma tikkonformax, 
tal-anqas f’manjiera ekwivalenti, mal-
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 tal-ambjent elenkati fl-Anness 
XIV.

5. L-entitajiet kontraenti m’għandhomx 
jagħtu kuntratt lill-offerent li jissottometti 
l-aħjar offerta fejn dawn ikunu 
stabbilixxew li l-offerta ma tikkonformax 
mal-obbligi fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-
xogħol jew tal-liġi ambjentali stabbiliti 
mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew nazzjonali 
jew ftehimiet kollettivi li japplikaw fil-post 
fejn jitwettaq ix-xogħol, is-servizz jew il-
provvista, jew mid-dispożizzjonijiet tal-liġi 
internazzjonali soċjali u ambjentali elenkati 
fl-Anness XI jew mal-obbligi fil-qasam 
tal-liġi tal-proprjetà intellettwali.

Or. fr

Emenda 55
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 70 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a Fejn ma jkunux fis-seħħ tali liġijiet, 
ksur ta’ liġijiet oħra li japplikaw għall-
offerent u li jiżguraw livell ekwivalenti ta’ 
protezzjoni għandhom jipprovdu wkoll 
bażi għal esklużjoni.

Or. fr

Emenda 56
Werner Langen



AM\904739MT.doc 31/47 PE491.185v01-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn ir-regoli u l-kriterji oġġettivi ta’ 
esklużjoni u l-għażla ta’ operaturi 
ekonomiċi li jitolbu l-kwalifikazzjoni 
f’sistema ta’ kwalifikazzjoni jinkludu 
rekwiżiti relatati mal-kapaċità ekonomika u 
finanzjarja tal-attur ekonomiku, jew għall-
abilitajiet tekniċi u professjonali tiegħu, 
minkejja n-natura legali tar-rabta bejnu u 
dawk l-entitajiet. F’dan il-każ l-attur 
ekonomiku għandu juri lill-entità 
kontraenti li dawk ir-riżorsi se jkunu għad-
dispożizzjoni tiegħu matul il-perjodu ta’ 
validità tas-sistema ta’ kwalifikazzjoni, 
pereżempju billi jipprovdi impenn meħud 
minn dawk l-entitajiet għal dan il-għan.
Fil-każ tal-qagħda ekonomika u 
finanzjarja, l-entitajiet kontraenti jistgħu 
jeħtieġu li l-attur ekonomiku u dawk l-
entitajiet ikunu responsabbli b’mod 
konġunt għat-twettiq tal-kuntratt.

Fejn ir-regoli u l-kriterji oġġettivi ta’ 
esklużjoni u l-għażla ta’ operaturi 
ekonomiċi li jitolbu l-kwalifikazzjoni 
f’sistema ta’ kwalifikazzjoni jinkludu 
rekwiżiti relatati mal-kapaċità ekonomika u 
finanzjarja tal-attur ekonomiku, jew għall-
abilitajiet tekniċi u professjonali tiegħu, 
minkejja n-natura legali tar-rabta bejnu u 
dawk l-entitajiet. F’dan il-każ l-attur 
ekonomiku għandu juri lill-entità 
kontraenti li dawk ir-riżorsi se jkunu għad-
dispożizzjoni tiegħu matul il-perjodu ta’ 
validità tas-sistema ta’ kwalifikazzjoni, 
pereżempju billi jipprovdi impenn meħud 
minn dawk l-entitajiet għal dan il-għan.

Or. de

Emenda 57
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ kuntratti ta’ xogħlijiet, 
kuntratti ta’ servizzi u operazzjonijiet ta’ 
bini u installazzjoni fil-kuntest ta’ 
kuntratt ta’ provvista, l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jeħtieġu li ċerti kompiti 
kritiċi jitwettqu direttament mill-offerent 
stess, jew fejn offerta tkun sottomessa 
minn grupp ta’ atturi ekonomiċi kif 
imsemmi fl-Artikolu 30, minn parteċipant 
fil-grupp.

imħassar
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Or. de

Emenda 58
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Standards ta’ garanzija tal-kwalità u 
standards ta’ ġestjoni ambjentali

Standards ta’ garanzija tal-kwalità u 
standards ta’ ġestjoni ambjentali u soċjali

Or. fr

Emenda 59
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a L-awtoritajiet kontraenti jistgħu jitolbu 
l-preżentazzjoni ta’ ċertifikati stabbiliti 
minn korpi indipendenti li jivverifikaw li 
l-operatur ekonomiku u s-sottokuntratturi 
eventwali tiegħu jikkonformaw mar-regoli 
u l-istandards fil-qasam tal-liġi tas-saħħa 
u s-sigurtà, tal-liġi soċjali u tax-xogħol 
definiti mil-leġiżlazzjonijiet nazzjonali u
tal-Unjoni u mill-konvenzjonijiet kollettivi 
li japplikaw fil-post fejn ser jitwettaq ix-
xogħol, is-servizz jew il-provvista.

Or. fr

Emenda 60
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 75 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta ssirilhom talba, l-Istati Membri 
għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-
Istati Membri oħra skont l-Artikolu 97, 
kwalunkwe informazzjoni relatata mad-
dokumenti pprovduti bħala prova ta’ 
konformità mal-istandards tal-kwalità u 
ambjentali msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ 
dan l-Artikolu.

3. Meta ssirilhom talba, l-Istati Membri 
għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-
Istati Membri oħra skont l-Artikolu 97, 
kwalunkwe informazzjoni relatata mad-
dokumenti pprovduti bħala prova ta’ 
konformità mal-istandards tal-kwalità u 
ambjentali u soċjali msemmija fil-paragrafi 
1 u 2 ta’ dan l-Artikolu.

Or. fr

Emenda 61
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża;

(a) l-offerta li tippreżenta l-aħjar rapport 
kwalità-prezz;

Or. en

Emenda 62
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aktar spiża baxxa. (b) l-aktar spiża baxxa fiċ-ċiklu kollu tal-
ħajja.

Or. en
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Emenda 63
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż jistgħu jiġu valutati, skont l-
għażla tal-entità 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 stipulati fl-Artikolu 77.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Imħassar minħabba l-modifika fl-Artikolu 76, paragrafu 1, subparagrafu 1, punt a.

Emenda 64
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż jistgħu jiġu valutati, skont l-
għażla tal-entità 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 
stipulati fl-Artikolu 77.

L-ispejjeż huma valutati, billi jintuża 
approċċ tal-kosteffiċenza, bħall-approċċ 
tal-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja, skont il-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 77.

Or. en

Emenda 65
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mill-punt ta’ vista tal-entità kontraenti, l-
aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża
msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 
għandha tiġi identifikata fuq il-bażi tal-
kriterji marbutin mas-suġġett tal-kuntratt 
inkwistjoni.

Mill-punt ta’ vista tal-entità kontraenti, 
offerta li tippreżenta l-aħjar rapport 
kwalità-prezz imsemmija fil-punt (a) tal-
paragrafu 1 għandha tiġi identifikata fuq il-
bażi tal-kriterji marbutin mas-suġġett tal-
kuntratt inkwistjoni.

Or. en

Emenda 66
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra l-prezz jew l-ispejjeż imsemmija
fil-punt (b) tal-paragrafu 1, dawk il-kriterji 
għandhom jinkludu kriterji oħrajn marbutin 
mas-suġġett tal-kuntratt inkwistjoni, bħal:

Minbarra l-prezz fiċ-ċiklu kollu tal-ħajja 
msemmi fil-paragrafu 1, inċiż 1, fil-punt 
(b) dawk il-kriterji għandhom jinkludu 
kriterji oħrajn marbutin mas-suġġett tal-
kuntratt inkwistjoni, bħal:

Or. en

Emenda 67
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 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 

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

Or. en

Emenda 68
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-proċess ta’ produzzjoni soċjalment 
sostenibbli;

Or. fr

Emenda 69
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) il-proċess taċ-ċiklu tal-ħajja u l-
karatteristiċi taċ-ċiklu tal-ħajja;

Or. fr

Emenda 70
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-impatt tal-kuntratt fuq l-iżvilupp 
sostenibbli, speċjalment fi kwalunkwe 
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stadju taċ-ċiklu tal-ħajja. Dan l-impatt 
m'għandux ikun kwantifikat meta l-
kriterji użati jkunu konformi mad-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 4. Fost il-
kwistjonijiet li għandhom jitqiesu hemm 
dawn li ġejjin:
(a) il-prattiki tal-kontraenti fil-qasam tar-
responsabilità soċjali tal-intrapriża;
(b) il-livell tat-tnaqqis tas-CO2 fiċ-ċiklu 
kollu tal-ħajja tal-prodott.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire référence à tous les facteurs directement liés au 
processus de production dans les spécifications techniques et les critères d'attribution, dès 
lors qu'ils se réfèrent à des aspects du processus de production qui ont un lien étroit avec les 
éléments particuliers à produire ou la fourniture des biens ou des services en question. This 
excludes requirements that are not directly related to the process, but can still have an 
important impact, such as the general corporate social responsibility requirements covering 
the whole operation of the contractor. For point b) the average energy mix in the country of 
production for the production of the good to be procured and for all its different parts and 
raw material could be evaluated and the better the CO2 balance the bigger the chances for 
procurement (example in PV installation procurement).

Emenda 71
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-
għoti ta’ ċerti tiġi ta’ kuntratti għandha 
tkun ibbażata fuq l-iżjed offerta 
ekonomikament vantaġġata msemmija fil-
punt (a) tal-paragrafu 1 u fil-paragrafu 2.

3. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-
għoti ta’ ċerti tiġi ta’ kuntratti għandha 
tkun ibbażata fuq offerta li tippreżenta l-
aħjar rapport kwalità-prezz imsemmija fil-
punt (a) tal-paragrafu 1 u fil-paragrafu 2.

Or. en
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Emenda 72
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kriterji tal-għoti ma għandhomx 
jagħtu lill-entità kontraenti libertà mingħajr 
restrizzjonijiet għall-għażla. Għandhom 
jiżguraw il-possibilità ta’ kompetizzjoni 
effettiva u għandhom ikunu akkumpanjati 
minn rekwiżiti li jippermettu li tiġi 
verifikata b’mod effettiv dik l-
informazzjoni pprovduta mill-offerenti. 
Fuq il-bażi tal-informazzjoni u l-provi 
pprovduti mill-offerenti, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jivverifikaw b’mod 
effettiv jekk l-offerti jissodisfawx il-kriterji 
tal-għoti.

4. Il-kriterji tal-għoti ma għandhomx 
jagħtu lill-entità kontraenti libertà mingħajr 
restrizzjonijiet għall-għażla. Il-kriterji ta' 
għoti li ġejjin jintużaw biex tiġi 
ddetterminata l-offerta li tippreżenta l-
aħjar rapport kwalità-prezz:

(a) huma marbuta mas-suġġett tas-suq;
(b) huma jiżguraw il-possibilità ta’ 
kompetizzjoni effettiva; u

c) huma akkumpanjati minn rekwiżiti li 
jippermettu li tiġi verifikata b’mod effettiv 
dik l-informazzjoni pprovduta mill-
offerenti.

Fuq il-bażi tal-informazzjoni u l-provi 
pprovduti mill-offerenti, l-entitajiet 
kontraenti għandhom jivverifikaw b’mod 
effettiv jekk l-offerti jissodisfawx il-kriterji 
tal-għoti.

Or. en

Emenda 73
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 3 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d a) il-konformità mar-regoli u l-
istandards fis-seħħ fil-qasam tal-liġi tas-
saħħa u s-sigurtà, tal-liġi soċjali u tax-
xogħol, stabbiliti fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u tal-Unjoni kif ukoll fil-
konvenzjonijiet kollettivi li japplikaw fil-
post fejn ser jitwettaq ix-xogħol, is-servizz 
jew il-provvista.

Or. fr

Emenda 74
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 3 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) il-konformità mar-rekwiżiti ta’ 
sottokuntrattar stabbiliti fl-Artikolu 81.

Or. fr

Emenda 75
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti għandhom jiċħdu l-
offerta, fejn ikunu stabbilixxew li l-offerta 
hija baxxa wisq għax ma tikkonformax 
mal-obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-
xogħol jew tal-liġi ambjentali jew tad-
dispożizzjonijiet internazzjonali tal-liġi 
soċjali u ambjentali elenkati fl-Anness 
XIV.

L-entitajiet kontraenti għandhom jiċħdu l-
offerta, fejn ikunu stabbilixxew li l-offerta 
hija baxxa wisq għax ma tikkonformax 
mal-obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjonijiet
tal-Unjoni u nazzjonali u minn ftehimiet 
kollettivi li japplikaw fejn jitwettaq ix-
xogħol, is-servizz jew il-provvista, fil-
qasam tal-liġi soċjali u tax-xogħol jew tal-
liġi ambjentali jew tad-dispożizzjonijiet 
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internazzjonali tal-liġi soċjali u ambjentali 
elenkati fl-Anness XIV.

Or. fr

Emenda 76
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-entità 
kontraenti tista’ titlob jew tista’ tkun 
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.

1. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-offerent 
huwa mistenni jindika lill-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.

Or. fr

Emenda 77
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jillimitaw 
il-possibilità għal offerent li jagħti bħala 
sottokuntratt kwalunkwe parti mix-
xogħlijiet jew servizzi li jridu jitwettqu jew 
oġġetti għall-kunsinna għal mhux aktar 
minn tliet livelli suċċessivi ta’ 
sottokuntrattar.

Or. fr
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Emenda 78
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – 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-entità 
kontraenti għandha tittrasferixxi l-
ħlasijiet dovuti direttament lis-
sottokuntrattur għas-servizzi, il-provvisti 
jew ix-xogħlijiet pprovduti lill-kuntrattur 
prinċipali. Fit-tali 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 dovuti għas-
servizzi, il-provvisti jew ix-xogħlijiet 
pprovduti lill-kuntrattur prinċipali huma 
meħtieġa minnufih meta 

a) l-awtorità kontraenti tkun ipprovdiet il-
prestazzjonijiet tagħha jew parti minnhom 
lill-kuntrattur prinċipali
b) l-awtorità kontraenti tkun aċċettat li s-
servizzi, il-provvisti jew ix-xogħlijiet 
imwettqa jkunu ġew kompletament 
ipprovduti, jew
c) is-sottokuntrattur ikun stabbilixxa 
mingħajr suċċess lill-kuntrattur prinċipali 
skadenza xierqa sabiex jagħti 
informazzjoni dwar iċ-ċirkostanzi 
msemmiija fil-punti a) u b).

Or. de

Emenda 79
Henri Weber

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 5% tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tidilx in-natura ġenerali tal-kuntratt. 
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattivi tal-modifiki suċċessivi.

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ikun inqas minn 25% tal-prezz tal-kuntratt 
inizjali, dejjem jekk il-modifika ma tidilx 
in-natura ġenerali tal-kuntratt.

Barra minn hekk, meta s-suġġett tal-
akkwist ikun suxxettibbli li jiżviluppa 
matul iż-żmien tal-kuntratt minħabba 
- innovazzjoni jew żvilupp tekniku 
sinifikanti,
- diffikultajiet tekniċi ta' użu jew 
manutenzjoni li jeħtieġu l-intervent tal-
intraprenditur jew tal-fornitur tas-servizzi 
li jeżegwixxi l-akkwist inizjali,
- jew l-implimentazzjoni neċessarja tax-
xogħlijiet, servizzi jew provvisti ta' 
prestazzjoni supplimentari mhux previsti 
li ma jistgħux ikunu teknikament jew 
ekonomikament separati mill-akkwist 
prinċipali mingħajr ma jkun hemm 
inkonvenjenza maġġuri għall-entità 
kontraenti, 
il-modifika mhijiex meqjusa bħala 
sostanzjali skont il-paragrafu 1.
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattivi tal-modifiki suċċessivi.

Or. fr

Emenda 80
Jan Březina
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Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 5% tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tidilx in-natura ġenerali tal-kuntratt. 
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattivi tal-modifiki suċċessivi.

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 25% tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tidilx in-natura ġenerali tal-kuntratt. 
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattivi tal-modifiki suċċessivi.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

Nově vložené ustanovení bude v praxi způsobovat problémy při aplikaci ze strany zadavatelů 
veřejných zakázek a přinese i možné zpochybňování uzavíraných smluv ze strany neúspěšných 
uchazečů, a tedy i porušení principu právní jistoty subjektů smluvních vztahů, dojde také ke 
zvýšení počtu námitek, a tím i k průtahům a prodlužování realizace veřejné zakázky.U 
významných investičních projektů by proto z tohoto důvodu mohlo způsobené prodlení 
realizace projektu způsobit velmi vysoké finanční ztráty a prodražení celého projektu. U 
dlouhodobých projektů je prakticky pravidlem úprava předmětu plnění, institut změnových 
řízení, vliv změny legislativy, atd., které by byly zakázány.

Emenda 81
Claude Turmes
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 86a
Akkwisti pubbliċi ekoloġiċi (MPE)

1. Sabiex jitħeġġeġ l-użu ta' tagħmir tal-
uffiċċju l-aktar ekonomiku fl-enerġija, 
mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-
liġi komunitarja u nazzjonali, l-entitajiet 
għandhom jużaw eżiġenzi ta' effiċjenza 
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enerġetika li jkunu tal-anqas stretti daqs 
l-ispeċifikazzjonijiet komuni tal-
programm Energy Star, kif definiti fir-
Regolament (KE) Nru 106/2008 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta' Jannar 2008, waqt l-akkwist tat-
tagħmir tal-uffiċċju.
2. L-entitajiet kontraenti li jagħtu 
kuntratti pubbliċi koperti minn din id-
direttiva għandhom jakkwistaw biss 
prodotti kklassifikati fl-ogħla livell ta' 
prestazzjoni skont il-miżuri ta' 
implimentazzjoni speċifiċi tad-Direttiva 
dwar is-settur enerġetiku 
(Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tad-
19 ta' Mejju 2010).
3. Fil-każ li l-entitajiet kontraenti jagħżlu 
prodotti ta' livell ta' prestazzjoni li jkun 
inqas minn dak stabbilit fil-paragrafi 1 u 
2, din l-għażla għandha tkun iġġustifikata 
fir-rigward tal-ispiża totali fiċ-ċiklu kollu 
tal-ħajja tal-kuntratt.
4. Meta entitajiet jakkwistaw prodotti, 
sistemi, servizzi u bini, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li huma jixtru 
prodotti, sistemi, servizzi u bini ta' livell 
għoli ta' effiċjenza enerġetika abbażi ta' 
analiżi dwar iċ-ċiklu kollu tal-ħajja, kif 
imsemmi fl-Artikolu 77. Mingħajr ħsara 
għall-Artikolu 5 tad-Direttiva, fl-akkwist 
jew il-kiri tal-prodotti kollha jew ta' grupp 
ta' prodotti, sistemi, servizzi jew bini, l-
effiċjenza enerġetika meħuda b'mod 
kollettiv hija prijoritarja fir-rigward tal-
effiċjenza enerġetika ta' akkwist iżolat, 
b'kunsiderazzjoni tal-konformità teknika 
u l-użu mixtieq.

Or. en

Emenda 82
Werner Langen
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Proposta għal direttiva
Artikolu 93

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. de

Emenda 83
Fiona Hall

Proposta għal direttiva
Artikolu 93 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jagħżlu korp 
indipendenti wieħed responsabbli mis-
sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni (minn 
hawn ’il quddiem jissejjaħ “il-korp ta’ 
sorveljanza”). L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għażla 
tagħhom.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġi 
stabbilit korp indipendenti responsabbli 
mis-sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni (minn 
hawn ’il quddiem jissejjaħ “il-korp ta’ 
sorveljanza”). L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għażla 
tagħhom.

Or. en

Emenda 84
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 93 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 93a
Minn issa sa tmiem is-sena 2013, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta rapport 
dwar il-prattiki differenti fil-qassam tal-
għoti ta' kuntratti li l-valur tagħhom ikun 
inqas mil-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12, 
speċjalment għas-servizzi mhux 
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prijoritarji.

Or. de

Emenda 85
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 103 – paragrafu 1

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 12 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 12 u tirraporta dwarhom lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-
30 ta’ Ġunju 2015.

Or. de

Emenda 86
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Anness 8 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-każ ta’ kuntratti ta’ servizz jew 
provvista: 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, 

(a) fil-każ ta’ kuntratti ta’ servizz jew 
provvista: 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, u 
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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;

l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità;
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