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Emenda 26
Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 27
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal direttiva
Premessa 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 28
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-għoti ta’ kuntratti pubbliċi minn jew 
f’isem l-awtoritajiet tal-Istati Membri 
għandu jkun konformi mal-prinċipji tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, b’mod partikolari mal-moviment 
liberu tal-merkanzija, il-libertà tal-
istabbiliment u l-libertà li jingħataw 
servizzi kif ukoll mal-prinċipji li jitnisslu 
minnhom, bħat-trattament ugwali, in-
nondiskriminazzjoni, ir-rikonoxximent 
reċiproku, il-proporzjonalità u t-
trasparenza. Madankollu, għal kuntratti 

(1) L-għoti ta’ kuntratti pubbliċi minn jew 
f’isem l-awtoritajiet tal-Istati Membri 
għandu jkun konformi mal-prinċipji tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea, b’mod partikolari mal-moviment 
liberu tal-merkanzija, il-libertà tal-
istabbiliment u l-libertà li jingħataw 
servizzi kif ukoll mal-prinċipji li jitnisslu 
minnhom, bħat-trattament ugwali, in-
nondiskriminazzjoni, ir-rikonoxximent 
reċiproku, il-proporzjonalità, it-
trasparenza u l-pubbliċità. Madankollu, 
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pubbliċi li jaqbżu ċertu valur, għandhom 
jitfasslu dispożizzjonijiet li jikkoordinaw 
il-proċeduri ta’ akkwist nazzjonali sabiex 
jiġi żgurat li dawn il-prinċipji jingħataw 
effett prattiku u li l-akkwist pubbliku jkun 
miftuħ għall-kompetizzjoni.

għal kuntratti pubbliċi li jaqbżu ċertu valur, 
għandhom jitfasslu dispożizzjonijiet li 
jikkoordinaw il-proċeduri ta’ akkwist 
nazzjonali sabiex jiġi żgurat li dawn il-
prinċipji jingħataw effett prattiku u li l-
akkwist pubbliku jkun miftuħ għall-
kompetizzjoni.

Or. en

Emenda 29
Henri Weber

Proposta għal Direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol fl-
istrateġija Ewropa 2020 bħala wieħed mill-
istrumenti bbażati fuq is-suq li għandu 
jintuża sabiex jinkiseb tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv filwaqt li jiġi żgurat 
l-aktar użu effiċjenti tal-fondi pubbliċi. 
Għal dak il-għan, ir-regoli attwali dwar l-
akkwist pubbliku adottati skont id-
Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 
2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti 
ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u 
postali [l-posta] u d-Direttiva 2004/18/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 
ta' Marzu 2004 fuq koordinazzjoni ta' 
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti 
pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi 
jridu jiġu reveduti u modernizzati sabiex
titjieb l-effiċjenza tan-nefqa pubblika, billi 
tiġi faċilitata b’mod partikolari l-
parteċipazzjoni ta’ impriżi żgħar u medji 
fl-akkwisti pubbliċi u sabiex ix-xerrejja
jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar mill-
akkwist pubbliku b’appoġġ għall-miri 
soċjetali komuni. Hemm bżonn li jiġu 
ċċarati ideat u kunċetti bażiċi sabiex tiġi 

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol fl-
istrateġija Ewropa 2020 bħala wieħed mill-
istrumenti bbażati fuq is-suq li għandu 
jintuża sabiex jinkiseb tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv filwaqt li jiġi żgurat 
l-aktar użu effiċjenti tal-fondi pubbliċi. 
Għal dak il-għan, ir-regoli attwali dwar l-
akkwist pubbliku adottati skont id-
Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament 
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 
postali u d-Direttiva 2004/18/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' 
Marzu 2004 fuq koordinazzjoni ta' 
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħolijiet pubbliċi, kuntratti għal 
provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi 
pubbliċi jridu jiġu reveduti u modernizzati,  
sabiex ix-xerrejja pubbliċi jkunu jistgħu 
jagħmlu l-aħjar użu mill-akkwist pubbliku 
b’appoġġ għall-iżvilupp sostenibbli u miri 
soċjali komuni għoljin, u b’hekk iżidu l-
effiċjenza tan-nefqa pubblika, filwaqt li jiġi 
żgurat l-aqwa riżultat f’termini ta’ spejjeż-
vantaġġi u billi tiġi faċilitata b’mod 
partikolari l-parteċipazzjoni tal-impriżi 
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żgurata ċertezza legali aħjar u sabiex jiġu 
inkorporati ċerti aspetti relatati ta’ 
ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

żgħar u medji fl-akkwisti pubbliċi. Hemm 
bżonn ukoll li r-regoli tal-Unjoni dwar l-
akkwisti pubbliċi jiġu simplifikati, b’mod 
partikolari f’dak li jirrigwarda l-metodu 
użat biex jintlaħqu l-miri ta’ sostenibbilità 
li għandhom jiġu inklużi fil-politika tal-
akkwist pubbliku, u jiġu ċċarati ideat u 
kunċetti bażiċi sabiex tiġi żgurata ċertezza 
legali aħjar u sabiex jiġu inkorporati ċerti 
aspetti relatati ta’ ġurisprudenza stabbilita 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Or. fr

Emenda 30
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol fl-
istrateġija Ewropa 2020 bħala wieħed mill-
istrumenti bbażati fuq is-suq li għandu 
jintuża sabiex jinkiseb tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv filwaqt li jiġi żgurat 
l-aktar użu effiċjenti tal-fondi pubbliċi. 
Għal dak il-għan, ir-regoli attwali dwar l-
akkwist pubbliku adottati skont id-
Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 
2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti 
ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u 
postali [l-posta]  u d-Direttiva 2004/18/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31ta' Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' 
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti 
pubbliċi u kuntratti  għal servizzi pubbliċi 
iridu jiġu reveduti u modernizzati sabiex 
titjieb l-effiċjenza tan-nefqa pubblika, billi 
tiġi faċilitata b’mod partikolari l-
parteċipazzjoni ta’ impriżi żgħar u medji 

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol fl-
istrateġija Ewropa 2020 bħala wieħed mill-
istrumenti bbażati fuq is-suq li għandu 
jintuża sabiex jinkiseb tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv filwaqt li jiġi żgurat 
l-aktar użu effiċjenti tal-fondi pubbliċi. 
Għal dak il-għan, ir-regoli attwali dwar l-
akkwist pubbliku adottati skont id-
Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 
2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti 
ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, t-trasport u 
postali [l-posta]  u d-Direttiva 2004/18/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31ta' Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' 
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti 
pubbliċi u kuntratti  għal servizzi pubbliċi 
iridu jiġu riveduti u modernizzati sabiex ix-
xerrejja jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar 
mill-akkwist pubbliku b’appoġġ għall-miri 
tal-iżvilupp sostenibbli u miri tas-soċjetà 
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fl-akkwisti pubbliċi u sabiex ix-xerrejja 
jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar mill-
akkwist pubbliku b’appoġġ għall-miri 
soċjetali komuni. Hemm bżonn li jiġu 
ċċarati ideat u kunċett bażiċi sabiex tiġi 
żgurata ċertezza legali aħjar u sabiex jiġu 
inkorporati ċerti aspetti relatati ta’ 
ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

komuni oħra fuq perjodu ta' żmien twil, u 
b’hekk tiżdied l-effiċjenza tan-nefqa 
pubblika billi jiġi żgurat l-aħjar valur 
għall-flus, u biex tiġi faċilitata b’mod 
partikolari l-parteċipazzjoni ta’ impriżi 
żgħar u medji fl-akkwisti pubbliċi. Hemm 
bżonn li jiġu simplifikati d-Direttivi, 
b’mod partikolari fir-rigward ta' kif l-
objettivi tas-sostenibbiltà jistgħu jiġu 
inkorporati fl-akkwist pubbliku, u li jiġu 
ċċarati ideat u kunċett bażiċi sabiex tiġi 
żgurata ċertezza legali aħjar u sabiex jiġu 
inkorporati ċerti aspetti relatati ta’ 
ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The role of public procurement as a tool for achieving the EU’s 2020 sustainable 
development objectives is crucial. Enabling procurers to make better use of public 
procurement in support of common societal goals, including sustainable development, should 
be understood as contributing to efficient public spending. We should therefore simplify the 
Directive specifically with regard to how sustainability objectives can be incorporated into 
public procurement, hence encourage and enable contracting authorities to incorporate more 
sustainability objectives into their public procurement policies.

Emenda 31
Zigmantas Balčytis

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol fl-
istrateġija Ewropa 2020  bħala wieħed 
mill-istrumenti bbażati fuq is-suq li għandu 
jintuża sabiex jinkiseb tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv filwaqt li jiġi żgurat 
l-aktar użu effiċjenti tal-fondi pubbliċi. 
Għal dak il-għan, ir-regoli attwali dwar l-
akkwist pubbliku adottati skont id-
Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
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31 ta’ Marzu 2004 li tikkoordina l-
proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li 
joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-
enerġija, t-trasport u postali [l-posta] u d-
Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31ta' 
Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' proċeduri 
għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet 
pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u 
kuntratti għal servizzi pubbliċi iridu jiġu 
reveduti u modernizzati sabiex titjieb l-
effiċjenza tan-nefqa pubblika, billi tiġi 
faċilitata b’mod partikolari l-
parteċipazzjoni ta’ impriżi żgħar u medji 
fl-akkwisti pubbliċi u sabiex ix-xerrejja 
jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar mill-
akkwist pubbliku b’appoġġ għall-miri
soċjetali komuni. Hemm bżonn li jiġu 
ċċarati ideat u kunċett bażiċi sabiex tiġi 
żgurata ċertezza legali aħjar u sabiex jiġu 
inkorporati ċerti aspetti relatati ta’ 
ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

31 ta’ Marzu 2004 li tikkoordina l-
proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li 
joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-
enerġija, t-trasport u postali [l-posta] u d-
Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31ta' 
Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' proċeduri 
għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet 
pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u 
kuntratti għal servizzi pubbliċi iridu jiġu 
riveduti u modernizzati sabiex titjieb l-
effiċjenza tan-nefqa pubblika, billi tiġi 
faċilitata b’mod partikolari l-
parteċipazzjoni ta’ impriżi żgħar u medji 
fl-akkwisti pubbliċi u sabiex ix-xerrejja 
jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar mill-
akkwist pubbliku b’appoġġ għall-iżvilupp 
sostenibbli u għal miri tas-soċjetà komuni 
oħra, b’hekk jiġu żgurati l-aħjar riżultati 
possibbli f’termini ta’ proporzjon bejn il-
kost u l-gwadann. Hemm bżonn ukoll li 
jiġu simplifikati regoli Ewropej li 
jirrigwardaw l-akkwist pubbliku, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-metodu użat 
sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ 
sostenibbiltà li għandhom jiġu inklużi fil-
politika tal-akkwist pubbliku, u li jiġu 
ċċarati ideat u kunċetti bażiċi sabiex tiġi 
żgurata ċertezza legali aħjar u sabiex jiġu 
inkorporati ċerti aspetti relatati ta’ 
ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Or. lt

Emenda 32
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol fl-
istrateġija Ewropa 2020  bħala wieħed 
mill-istrumenti bbażati fuq is-suq li għandu 

(2) L-akkwist pubbliku għandu rwol fl-
istrateġija Ewropa 2020  bħala wieħed 
mill-istrumenti bbażati fuq is-suq li għandu 
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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, t-trasport u 
postali [l-posta]  u d-Direttiva 2004/18/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
31ta' Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' 
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti 
pubbliċi u kuntratti  għal servizzi pubbliċi 
iridu jiġu reveduti u modernizzati sabiex 
titjieb l-effiċjenza tan-nefqa pubblika, billi 
tiġi faċilitata b’mod partikolari l-
parteċipazzjoni ta’ impriżi żgħar u medji
fl-akkwisti pubbliċi u sabiex ix-xerrejja 
jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar mill-
akkwist pubbliku b’appoġġ għall-miri 
soċjetali komuni. Hemm bżonn li jiġu 
ċċarati ideat u kunċett bażiċi sabiex tiġi 
żgurata ċertezza legali aħjar u sabiex jiġu 
inkorporati ċerti aspetti relatati ta’ 
ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

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, t-trasport u postali [il-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 riveduti u modernizzati sabiex 
titjieb l-effiċjenza tan-nefqa pubblika, 
jiġifieri billi jiġu simplifikati l-proċeduri u 
b’hekk jitnaqqsu l-ispejjeż kemm għall-
awtoritajiet pubbliċi kif ukoll għall-
intrapriżi u billi tiġi faċilitata b’mod 
partikolari l-parteċipazzjoni ta’ impriżi 
żgħar u medji fl-akkwisti pubbliċi u sabiex 
ix-xerrejja jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar 
mill-akkwist pubbliku b’appoġġ għall-miri 
soċjetali komuni. Hemm bżonn li jiġu 
ċċarati ideat u kunċett bażiċi sabiex tiġi 
żgurata ċertezza legali aħjar u sabiex jiġu 
inkorporati ċerti aspetti relatati ta’ 
ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ostakolu ewlieni għal offerti li jirnexxu huwa l-ispiża għolja dovuta għar-regoli attwali 
b’piż amministrattiv tqil u għalhekk l-għan primarju f'din ir-reviżjoni għandu jkun is-
simplifikazzjoni, b'mod partikolari billi l-SMEs ikunu permessi jipparteċipaw fl-akkwist 
pubbliku

Emenda 33
Henri Weber
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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-
awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jikkontribwixxu għall-protezzjoni tal-
ambjent u l-promozzjoni tal-iżvilupp 
sostenibbli, filwaqt li tiżgura li dawn 
ikunu jistgħu jiksbu l-aħjar valur għall-
flus għall-kuntratti tagħhom.

(5) Skont l-Artikoli 9, 10 u 11 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
ir-rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali u l-
kunċett ta’ proċess ta’ produzzjoni 
“sostenibbli soċjalment” għandhom jiġu 
integrati fid-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-politika u l-attivitajiet 
tal-Unjoni, b’mod partikolari bil-għan li 
jiġi mħeġġeġ l-iżvilupp sostenibbli u li jiġi 
garantit, matul il-katina kollha tal-
provvista, ir-rispett għas-saħħa u għas-
sigurtà pubblika, kif ukoll l-istandards 
soċjali u l-leġiżlazzjoni nazzjonali u 
Ewropea fil-qasam tax-xogħol.
Din id-Direttiva tiċċara kif l-awtoritajiet 
kontraenti jikkontribwixxu għall-
protezzjoni tal-ambjent u l-promozzjoni 
tal-iżvilupp sostenibbli u jużaw is-setgħa 
diskrezzjonali mogħtija lilhom billi 
jagħżlu l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-
kriterji ta’ attribuzzjoni l-iktar adatti
sabiex iwettqu akkwist pubbliku li jkun 
soċjalment sostenibbli, filwaqt li 
jiggarantixxu r-rabta mal-objettiv tas-suq 
u l-aħjar valur għall-flus għall-kuntratti 
tagħhom.

Or. fr

Emenda 34
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 

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

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 jiġu garantiti s-
saħħa u s-sikurezza pubblika u l-
konformità mal-istandards soċjali u l-liġi 
tax-xogħol tal-Istati Membri u l-Unjoni. 
Din id-Direttiva tiċċara kif l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jikkontribwixxu għall-
protezzjoni tal-ambjent u l-promozzjoni 
tal-iżvilupp sostenibbli, filwaqt li tiżgura li 
dawn ikunu jistgħu jiksbu l-aħjar valur 
għall-flus għall-kuntratti tagħhom, u kif 
jistgħu jużaw is-setgħat diskrezzjonali 
mogħtija lilhom sabiex jistabbilixxu 
speċifikazzjonijiet tekniċi u kriterji tal-
għoti fl-interessi ta’ akkwist pubbliku 
soċjalment sostenibbli.

Or. lt

Emenda 35
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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-
awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jikkontribwixxu għall-protezzjoni tal-
ambjent u l-promozzjoni tal-iżvilupp 
sostenibbli, filwaqt li tiżgura li dawn ikunu 
jistgħu jiksbu l-aħjar valur għall-flus għall-

(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-
awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jikkontribwixxu għall-protezzjoni tal-
ambjent u l-promozzjoni tal-iżvilupp 
sostenibbli, u b’hekk tiżgura li dawn ikunu 
jistgħu jiksbu l-aħjar valur għall-flus għall-
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kuntratti tagħhom. kuntratti tagħhom.

Or. en

Emenda 36
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 37
Zigmantas Balčytis

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) 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.

(7) 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 l-azzjonijiet kollha li jiksru l-
istandards tax-xogħol, tal-ambjent u tas-
saħħa pubblika, jistgħu jirriżultaw 
f’tgħawwiġ serju fil-kompetizzjoni u 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

Emenda 38
Henri Weber

Proposta għal Direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) 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 

(7) 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 
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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.

ukoll il-ksur tal-leġiżlazzjoni 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. fr

Emenda 39
Zigmantas Balčytis

Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Minħabba l-ħtieġa li tiġi promossa l-
parteċipazzjoni fl-akkwist pubbliku 
transkonfinali minn atturi ekonomiċi fl-
Unjoni, huwa neċessarju għall-Istati 
Membri li jittrasponu u japplikaw id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar is-
Servizzi kif suppost u fil-ħin.

Or. lt

Emenda 40
Zigmantas Balčytis

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-
22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni 
f’isem il-Komunità Ewropea, fejn 
għandhom x’jaqsmu affarijiet fil-

(8) 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-
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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-awtoritajiet 
kontraenti jissodisfaw l-obbligi skont dawn 
il-ftehimiet billi japplikaw din id-Direttiva 
għall-atturi ekonomiċi ta’ pajjiżi terzi li 
huma firmatarji tal-ftehimiet.

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 biex b’hekk jingħata 
aċċess indaqs għas-swieq fuq iż-żewġ 
naħat u kundizzjonijiet kompetittivi ndaqs 
għall-atturi ekonomiċi bbażati fl-UE u 
dawk ibbażati f’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-awtoritajiet 
kontraenti jissodisfaw l-obbligi skont dawn 
il-ftehimiet billi japplikaw din id-Direttiva 
għall-atturi ekonomiċi ta’ pajjiżi terzi li 
huma firmatarji tal-ftehimiet.

Or. lt

Emenda 41
Henri Weber

Proposta għal Direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) 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”.
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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-awtoritajiet 
kontraenti jissodisfaw l-obbligi skont dawn 
il-ftehimiet billi japplikaw din id-Direttiva 
għall-atturi ekonomiċi ta’ pajjiżi terzi li 
huma firmatarji tal-ftehimiet.

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 medji (SMEs) u li jiġu 
promossi 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 skont dawn il-ftehimiet billi 
japplikaw din id-Direttiva għall-atturi 
ekonomiċi ta’ pajjiżi terzi li huma 
firmatarji tal-ftehimiet.

Or. fr

Emenda 42
Zigmantas Balčytis

Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-Unjoni teħtieġ strument effettiv 
sabiex, minn naħa waħda, tinkoraġġixxi 
konformità skont il-prinċipju ta’ 
reċiproċità fir-rigward ta’ pajjiżi terzi li 
ma jipprovdux aċċess ekwivalenti lill-
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atturi ekonomiċi Ewropej, b’mod 
partikolari permezz ta’ valutazzjoni ta’ 
reċiproċità sostanzjali li għandha 
titwettaq mill-Kummissjoni, u, min-naħa 
l-oħra, tiżgura kompetizzjoni leali u 
kundizzjonijiet ekwi.

Or. lt

Emenda 43
Henri Weber

Proposta għal Direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Barra minn hekk, l-Unjoni għandha 
bżonn ta’ strument effettiv sabiex, minn 
naħa, tħeġġeġ il-konformità mal-
prinċipju tar-reċiproċità u ekwilibriju 
f'relazzjoni ma’ pajjiżi terzi li ma 
jipprovdux aċċess ekwivalenti għal 
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 madwar id-dinja.

Or. fr

Emenda 44
Tiziano Motti

Proposta għal direttiva
Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) Huwa xieraq li jiġu esklużi l-
akkwisti magħmula għal servizzi postali u
servizzi oħra għajr servizzi postali peress 
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li dan is-settur b’mod konsistenti nstab li 
huwa soġġett għal tant pressjoni 
kompetittiva li d-dixxiplina ta’ akkwist 
stabbilita mir-regoli tal-akkwist tal-Unjoni 
m’għadhiex meħtieġa.

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. As 
for the telecommunications sector back in 2004, the existence of a transition period for some 
Member States does not affect the conclusion that full competition in the postal sector is 
developing across the EU. In any case, by the entry into force of the new public procurement 
rules, the transition period would be over and full market opening achieved in all the EU 
postal markets.

Emenda 45
Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Kategoriji oħrajn ta’ servizzi jibqgħu 
min-natura tagħhom ikollhom dimensjoni 
transkonfinali limitata, jiġifieri dawk li 
huma magħrufa bħala servizzi lill-persuna, 
bħal ċerti servizzi soċjali, tas-saħħa u 
edukattivi. Dawn is-servizzi jingħataw 
f’kuntest partikolari li jvarja ħafna fost l-
Istati Membri, minħabba tradizzjonijiet 
kulturali differenti. Għaldaqstant, għandu 

(11) Kategoriji oħrajn ta’ servizzi jibqgħu 
min-natura tagħhom ikollhom dimensjoni 
transkonfinali limitata, jiġifieri dawk li 
huma magħrufa bħala servizzi lill-persuna, 
bħal ċerti servizzi soċjali, tas-saħħa u 
edukattivi. Dawn is-servizzi jingħataw 
f’kuntest partikolari li jvarja ħafna fost l-
Istati Membri, minħabba tradizzjonijiet 
kulturali differenti. Għaldaqstant, għandu 
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jiġi stabbilit reġim speċifiku għall-kuntratti 
pubbliċi għal dawn is-servizzi, b’limitu 
ogħla ta’ EUR 500 000. Servizzi lill-
persuna b'valuri inqas minn dan il-limitu 
minimu tipikament mhux se jkunu ta' 
interess għall-formituri minn Stati Membri 
oħra, sakemm ma jkunx hek’
indikazzjonijiet konkreti għal kuntrarju, 
bħall-finanzjament tal-Unjoni għal proġetti 
transkonfinali. Il-kuntratti għal servizzi lill-
persuna li jaqbżu dan il-limitu għandhom 
ikunu soġġetti għal trasparenza fl-Unjoni 
kollha. Fid-dawl tal-importanza tal-kuntest 
kulturali u s-sensittività ta’ dawn is-
servizzi, l-Istati Membri għandhom 
jingħataw diskrezzjoni wiesgħa sabiex 
jorganizzaw l-għażla tal-fornituri ta’ 
servizzi bil-mod li jidhrilhom li jkun l-iżjed 
xieraq. Ir-regoli ta’ din id-direttiva jqisu 
dak l-imperattiv, billi jimponu biss l-
osservanza ta’ prinċipji bażiċi ta’ 
trasparenza u trattament ugwali u billi 
jiżguraw li l-awtoritajiet kontraenti jkunu 
jistgħu japplikaw kriterji ta’ kwalità 
speċifiċi għall-għażla tal-fornituri tas-
servizz, bħall-kriterji stipulati fil-Qafas 
Ewropew volontarju għall-Kwalità għas-
Servizzi Soċjali tal-Kumitat tal-Protezzjoni 
Soċjali tal-Unjoni Ewropea. L-Istati 
Membri u/jew l-awtoritajiet pubbliċi 
jibqgħu liberi li jipprovdu dawn is-servizzi 
huma stess jew li jorganizzaw is-servizzi 
soċjali b’mod li ma jġibx miegħu l-
konklużjoni tal-kuntratti pubbliċi, 
pereżempju permezz tal-finanzjament 
sempliċi ta’ servizzi bħal dawn jew bl-
għoti ta’ liċenzji jew awtorizzazzjonijiet 
lill-atturi ekonomiċi kollha li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti minn qabel mill-
awtorità kontraenti, mingħajr l-ebda limitu 
jew kwota, sakemm tali sistema tassigura 
riklamar suffiċjenti u tikkonforma mal-
prinċipji ta’ trasparenza u 
nondiskriminazzjoni.

jiġi stabbilit reġim speċifiku għall-kuntratti 
pubbliċi għal dawn is-servizzi, b’limitu 
ogħla ta’ EUR 500 000. Servizzi lill-
persuna b'valuri inqas minn dan il-limitu 
minimu tipikament mhux se jkunu ta' 
interess għall-fornituri minn Stati Membri 
oħra, sakemm ma jkunx hemm 
indikazzjonijiet konkreti għal kuntrarju, 
bħall-finanzjament tal-Unjoni għal proġetti 
transkonfinali. Il-kuntratti għal servizzi lill-
persuna li jaqbżu dan il-limitu għandhom 
ikunu soġġetti għal trasparenza fl-Unjoni 
kollha. Fid-dawl tal-importanza tal-kuntest 
kulturali u s-sensittività ta’ dawn is-
servizzi, l-Istati Membri għandhom 
jingħataw diskrezzjoni wiesgħa sabiex 
jorganizzaw l-għażla tal-fornituri ta’ 
servizzi bil-mod li jidhrilhom li jkun l-iżjed 
xieraq. Ir-regoli ta’ din id-direttiva jqisu 
dak l-imperattiv, billi jimponu biss l-
osservanza ta’ prinċipji bażiċi ta’ 
trasparenza u trattament ugwali u billi 
jiżguraw li l-awtoritajiet kontraenti jkunu 
jistgħu japplikaw kriterji ta’ kwalità 
speċifiċi għall-għażla tal-fornituri tas-
servizz, bħall-kriterji stipulati fil-Qafas 
Ewropew volontarju għall-Kwalità għas-
Servizzi Soċjali tal-Kumitat tal-Protezzjoni 
Soċjali tal-Unjoni Ewropea. L-Istati 
Membri u/jew l-awtoritajiet pubbliċi 
jibqgħu liberi li jipprovdu dawn is-servizzi 
huma stess jew li jorganizzaw is-servizzi 
soċjali b’mod li ma jġibx miegħu l-
konklużjoni tal-kuntratti pubbliċi, 
pereżempju permezz tal-finanzjament 
sempliċi ta’ servizzi bħal dawn jew bl-
għoti ta’ liċenzji jew awtorizzazzjonijiet 
lill-atturi ekonomiċi kollha li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti minn qabel mill-
awtorità kontraenti, mingħajr l-ebda limitu 
jew kwota, sakemm tali sistema tassigura 
riklamar suffiċjenti u tikkonforma mal-
prinċipji ta’ trasparenza u 
nondiskriminazzjoni. B’mod ġenerali, 
għandhom jitqiesu l-ħtiġijiet u l-għażliet 
ta’ individwi fix-xiri ta’ prodotti u servizzi 
maħsuba għall-użu tagħhom.
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Or. en

Emenda 46
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Kategoriji oħrajn ta’ servizzi jibqgħu 
min-natura tagħhom ikollhom dimensjoni 
transkonfinali limitata, jiġifieri dawk li 
huma magħrufa bħala servizzi lill-persuna, 
bħal ċerti servizzi soċjali, tas-saħħa u 
edukattivi. Dawn is-servizzi jingħataw 
f’kuntest partikolari li jvarja ħafna fost l-
Istati Membri, minħabba tradizzjonijiet 
kulturali differenti. Għaldaqstant, għandu 
jiġi stabbilit reġim speċifiku għall-kuntratti 
pubbliċi għal dawn is-servizzi, b’limitu 
ogħla ta’ EUR 500 000. Servizzi lill-
persuna b'valuri inqas minn dan il-limitu 
minimu tipikament mhux se jkunu ta' 
interess għall-formituri minn Stati Membri 
oħra, sakemm ma jkunx hek’ 
indikazzjonijiet konkreti għal kuntrarju, 
bħall-finanzjament tal-Unjoni għal proġetti 
transkonfinali. Il-kuntratti għal servizzi lill-
persuna li jaqbżu dan il-limitu għandhom 
ikunu soġġetti għal trasparenza fl-Unjoni 
kollha. Fid-dawl tal-importanza tal-kuntest 
kulturali u s-sensittività ta’ dawn is-
servizzi, l-Istati Membri għandhom 
jingħataw diskrezzjoni wiesgħa sabiex 
jorganizzaw l-għażla tal-fornituri ta’ 
servizzi bil-mod li jidhrilhom li jkun l-iżjed 
xieraq. Ir-regoli ta’ din id-direttiva jqisu 
dak l-imperattiv, billi jimponu biss l-
osservanza ta’ prinċipji bażiċi ta’ 
trasparenza u trattament ugwali u billi 
jiżguraw li l-awtoritajiet kontraenti jkunu 
jistgħu japplikaw kriterji ta’ kwalità 
speċifiċi għall-għażla tal-fornituri tas-
servizz, bħall-kriterji stipulati fil-Qafas 
Ewropew volontarju għall-Kwalità għas-

(11) Kategoriji oħrajn ta’ servizzi jibqgħu 
min-natura tagħhom ikollhom dimensjoni 
transkonfinali limitata, jiġifieri dawk li 
huma magħrufa bħala servizzi lill-persuna, 
bħal ċerti servizzi soċjali, tas-saħħa u 
edukattivi. Dawn is-servizzi jingħataw 
f’kuntest partikolari li jvarja ħafna fost l-
Istati Membri, minħabba tradizzjonijiet 
kulturali differenti. Għaldaqstant, għandu 
jiġi stabbilit reġim speċifiku għall-kuntratti 
pubbliċi għal dawn is-servizzi, b’limitu 
ogħla ta’ EUR 400 000. Servizzi lill-
persuna b'valuri inqas minn dan il-limitu 
minimu tipikament mhux se jkunu ta' 
interess għall-formituri minn Stati Membri 
oħra, sakemm ma jkunx hek’ 
indikazzjonijiet konkreti għal kuntrarju, 
bħall-finanzjament tal-Unjoni għal proġetti 
transkonfinali. Il-kuntratti għal servizzi lill-
persuna li jaqbżu dan il-limitu għandhom 
ikunu soġġetti għal trasparenza fl-Unjoni 
kollha. Fid-dawl tal-importanza tal-kuntest 
kulturali u s-sensittività ta’ dawn is-
servizzi, l-Istati Membri għandhom 
jingħataw diskrezzjoni wiesgħa sabiex 
jorganizzaw l-għażla tal-fornituri ta’ 
servizzi bil-mod li jidhrilhom li jkun l-iżjed 
xieraq. Ir-regoli ta’ din id-direttiva jqisu 
dak l-imperattiv, billi jimponu biss l-
osservanza ta’ prinċipji bażiċi ta’ 
trasparenza u trattament ugwali u billi 
jiżguraw li l-awtoritajiet kontraenti jkunu 
jistgħu japplikaw kriterji ta’ kwalità 
speċifiċi għall-għażla tal-fornituri tas-
servizz, bħall-kriterji stipulati fil-Qafas 
Ewropew volontarju għall-Kwalità għas-
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Servizzi Soċjali tal-Kumitat tal-Protezzjoni 
Soċjali tal-Unjoni Ewropea. L-Istati 
Membri u/jew l-awtoritajiet pubbliċi 
jibqgħu liberi li jipprovdu dawn is-servizzi 
huma stess jew li jorganizzaw is-servizzi 
soċjali b’mod li ma jġibx miegħu l-
konklużjoni tal-kuntratti pubbliċi, 
pereżempju permezz tal-finanzjament 
sempliċi ta’ servizzi bħal dawn jew bl-
għoti ta’ liċenzji jew awtorizzazzjonijiet 
lill-atturi ekonomiċi kollha li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti minn qabel mill-
awtorità kontraenti, mingħajr l-ebda limitu 
jew kwota, sakemm tali sistema tassigura 
riklamar suffiċjenti u tikkonforma mal-
prinċipji ta’ trasparenza u 
nondiskriminazzjoni.

Servizzi Soċjali tal-Kumitat tal-Protezzjoni 
Soċjali tal-Unjoni Ewropea. L-Istati 
Membri u/jew l-awtoritajiet pubbliċi 
jibqgħu liberi li jipprovdu dawn is-servizzi 
huma stess jew li jorganizzaw is-servizzi 
soċjali b’mod li ma jġibx miegħu l-
konklużjoni tal-kuntratti pubbliċi, 
pereżempju permezz tal-finanzjament 
sempliċi ta’ servizzi bħal dawn jew bl-
għoti ta’ liċenzji jew awtorizzazzjonijiet 
lill-atturi ekonomiċi kollha li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti minn qabel mill-
awtorità kontraenti, mingħajr l-ebda limitu 
jew kwota, sakemm tali sistema tassigura 
riklamar suffiċjenti u tikkonforma mal-
prinċipji ta’ trasparenza u 
nondiskriminazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regoli tal-akkwist pubbliku huma  ta’ piż tqil u għaljin sabiex jiġu amministrati, u għal din 
ir-raġuni s-simplifikazzjoni hija ta’ importanza kbira ħafna. Miżura waħda importanti ta’ 
simplifikazzjoni hija li jiġi implimentat l-istess limitu minimu għall-kuntratti tal-provvista u s-
servizz u s-servizzi soċjali filwaqt li r-regoli proċedurali jinżammu separati. Dan ifisser li 
jiżdied il-limitu minimu għall-provvista u s-servizzi, li jiffaċilita kuntratti ta’ daqs ekonomiku 
li jippreżenta opportunitajiet ġenwini ta’ negozju transkonfinali. Fl-istess ħin, il-limitu 
minimu għas-servizzi soċjali għandu jiġi konformi u b’hekk imnaqqas ftit sabiex jistimola s-
suq uniku f’dak il-qasam.

Emenda 47
András Gyürk, Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Din id-direttiva minħabba li hi 
indirizzata lill-Istati Membri, ma tapplikax 
għall-akkwisti mwettqa minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
f’isimhom u b’responsabbiltà għalihom. 
Madankollu, jeħtieġ li jiġi ċċarat sa liema 
punt id-Direttiva għandha tiġi applikata 

(13) Din id-direttiva minħabba li hi 
indirizzata lill-Istati Membri, ma tapplikax 
għall-akkwisti mwettqa minn 
organizzazzjonijiet internazzjonali 
f’isimhom u b’responsabbiltà għalihom. 
Għalkemm l-UE għandha suq tal-akkwist 
pubbliku miftuħ ħafna, diversi pajjiżi terzi 
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għall-akkwisti regolati minn regoli 
internazzjonali speċifiċi.

qed isibuha bi tqila li jiftħu s-swieq tal-
akkwist tagħhom għall-kompetizzjoni 
internazzjonali. Sabiex jiġi applikat il-
prinċipju tar-reċiproċità u jitjieb l-aċċess 
tal-atturi ekonomiċi tal-UE għas-swieq 
tal-akkwist pubbliku ta’ pajjiżi terzi 
protetti minn miżuri restrittivi tal-akkwist, 
għandhom jiġu introdotti regoli speċjali 
skont COM(2012)124 / 2012/0060(COD).

Or. en

Emenda 48
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Hemm bżonn kbir għal aktar 
flessibilità u b’mod partikolari għall-
aċċess usa’ għall-proċedura ta’ akkwist li 
tipprovdi għan-negozjati, kif espliċitament 
previst fil-Ftehim, fejn in-negozjati jkunu 
permessi fil-proċeduri kollha. L-
awtoritajiet kontraenti, sakemm ma jkunx 
ipprovdut mod ieħor mil-leġiżlazzjoni tal-
Istat Membru kkonċernat, għandhom 
ikunu jistgħu jużaw il-proċedura ta’ 
kompetizzjoni permezz ta’ negozjar kif 
ipprovdut f’din id-Direttiva, f’diversi 
sitwazzjonijiet fejn proċeduri miftuħa jew 
ristretti mingħajr negozjati probabbilment 
ma jwasslux għal riżultati sodisfaċenti ta’ 
akkwist. Din il-proċedura għandha tkun 
akkumpanjata minn salvagwardji xierqa 
li jiżguraw l-osservanza tal-prinċipji ta’ 
trattament ugwali u trasparenza. Dan 
sejjer jagħti aktar flessibilità lill-
awtoritajiet kontraenti fix-xiri ta’ 
xogħlijiet, provvisti u servizzi li huma 
adattati perfettament għall-ħtiġijiet 
speċifiċi tagħhom. Fl-istess ħin, dan 
għandu jżid il-kummerċ transkonfinali, 
hekk kif l-evalwazzjoni uriet li l-kuntratti 

imħassar
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mogħtija bi proċedura negozjata 
b’pubblikazzjoni minn qabel għandhom 
rata ta’ suċċess partikolarment għolja fl-
offerti transkonfinali.

Or. en

Emenda 49
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għall-istess raġunijiet, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom ikunu liberi li jużaw 
id-djalogu kompetittiv. L-użu ta’ din il-
proċedura żdied b’mod sinifikanti f’termini 
ta’ valuri tal-kuntratt matul l-aħħar snin. Hi 
uriet li tkun ta’ użu f’każijiet fejn l-
awtoritajiet kontraenti ma jkunux jistgħu 
jiddefinixxu l-mezzi li jissodisfaw l-
bżonnijiet tagħhom jew li jevalwaw x’jista’ 
joffri s-suq f’termini ta’ soluzzjonijiet 
tekniċi, finanzjarji jew legali. Din is-
sitwazzjoni tista’ tinħoloq b’mod 
partikolari fil-każ ta’ proġetti innovattivi, l-
implimentazzjoni ta’ proġetti 
infrastrutturali kbar fit-trasport integrat, 
netwerks kbar ta’ kompjuters jew proġetti 
li jinvolvu finanzjament kumpless u 
strutturat.

(16) Hemm ħtieġa għal flessibbiltà 
addizzjonali u sakemm ma jkunx provdut 
mod ieħor fil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru kkonċernat, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom ikunu jistgħu jużaw 
proċedura għal djalogu kompetittiv kif 
provdut f’din id-Direttiva, f’ċerti 
sitwazzjonijiet u f’sitwazzjonijiet speċifiċi. 
L-użu ta’ din il-proċedura żdied b’mod 
sinifikanti f’termini ta’ valuri tal-kuntratt 
matul l-aħħar snin. Hi uriet li tkun ta’ użu 
f’każijiet fejn l-awtoritajiet kontraenti ma 
jkunux jistgħu jiddefinixxu l-mezzi li 
jissodisfaw l-bżonnijiet tagħhom jew li 
jevalwaw x’jista’ joffri s-suq f’termini ta’ 
soluzzjonijiet tekniċi, finanzjarji jew legali. 
Din is-sitwazzjoni tista’ tinħoloq b’mod 
partikolari fil-każ ta’ proġetti innovattivi, l-
implimentazzjoni ta’ proġetti 
infrastrutturali kbar fit-trasport integrat, 
netwerks kbar ta’ kompjuters jew proġetti 
li jinvolvu finanzjament kumpless u 
strutturat. Din il-proċedura għandha tkun 
akkumpanjata minn salvagwardji xierqa 
li jiżguraw l-osservanza tal-prinċipji ta’ 
trattament indaqs u t-trasparenza. Dan 
ser jagħti aktar flessibilità lill-awtoritajiet 
kontraenti fix-xiri ta’ xogħlijiet, provvisti 
u servizzi li huma adattati perfettament 
għall-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom. Fl-istess 
ħin, dan għandu jżid il-kummerċ 
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transkonfinali, hekk kif l-evalwazzjoni 
uriet li l-kuntratti mogħtija permezz ta’ 
proċedura negozjata b’pubblikazzjoni 
minn qabel għandhom rata ta’ suċċess 
partikolarment għolja ta’ offerti 
transkonfinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet tas-simplifikazzjoni, huwa aħjar li l-proċedura kompetittiva tingħaqad man-
negozjar u d-djalogu kompetittiv.

Emenda 50
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Ir-riċerka u l-innovazzjoni, inklużi l-
eko-innovazzjoni u l-innovazzjoni soċjali, 
huma fost il-muturi ewlenin tat-tkabbir 
ġejjieni filwaqt li tqiegħdu fiċ-ċentru tal-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. L-
awtoritajiet pubbliċi għandhom jagħmlu l-
aħjar użu strateġiku mill-akkwist pubbliku 
biex b’hekk jixprunaw l-innovazzjoni. Ix-
xiri ta’ oġġetti u servizzi innovattivi 
għandu rwol ewlieni fit-titjib tal-effiċjenza 
u l-kwalità tas-servizzi pubbliċi filwaqt li 
jindirizza l-isfidi soċjetali ewlenin. 
Jikkontribwixxi għall-kisba tal-aħjar valur 
għall-flus pubbliċi kif ukoll għall-
benefiċċji ekonomiċi, ambjentali u soċjali 
usa’ f’termini ta’ ħolqien ta’ ideat ġodda, u 
jsarrafhom fi prodotti u servizzi innovattivi 
u b’hekk jippromwovi t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli. Din id-direttiva għandha 
tikkontribwixxi biex tiffaċilita l-akkwist 
pubbliku ta’ innovazzjoni u tgħin lill-Istati 
Membri fl-ilħuq tal-miri tal-Unjoni tal-

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

innovattivi u tgħin lill-Istati Membri fl-
ilħuq tal-miri tal-Unjoni tal-Innovazzjoni. 
Huwa għalhekk xieraq li jiġu ċċarati 
kemm jista’ jkun il-possibbiltajiet għall-
akkwist ta' R&Ż u oġġetti u servizzi 
innovattivi. Għaldaqstant, għandha tiġi 
pprovduta proċedura speċifika ta’ akkwist 
li tippermetti lill-awtoritajiet kontraenti 
jistabbilixxu sħubija tal-innovazzjoni fit-tul 
għall-iżvilupp u x-xiri sussegwenti ta’ 
prodotti, servizzi jew xogħlijiet ġodda u 
innovattivi, sakemm dawn ikunu jistgħu 
jitwasslu fil-livelli ta’ prestazzjoni u l-
ispejjeż miftehma. Is-sħubija għandha tiġi 
strutturata b’tali mod li tkun tista’ tipprovdi 
l-‘forza tas-suq’ meħtieġa biex b’hekk 
tinċentiva l-iżvilupp ta’ soluzzjoni 
innovattiva mingħajr ma jingħalaq is-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 51
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Ir-riċerka u l-innovazzjoni, inklużi l-
eko-innovazzjoni u l-innovazzjoni soċjali, 
huma fost il-muturi ewlenin tat-tkabbir 
ġejjieni filwaqt li tqiegħdu fiċ-ċentru tal-
istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. L-
awtoritajiet pubbliċi għandhom jagħmlu l-
aħjar użu strateġiku mill-akkwist pubbliku 
biex b’hekk jixprunaw l-innovazzjoni. Ix-
xiri ta’ oġġetti u servizzi innovattivi 
għandu rwol ewlieni fit-titjib tal-effiċjenza 

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

u l-kwalità tas-servizzi pubbliċi filwaqt li 
jindirizza l-isfidi soċjetali ewlenin. 
Jikkontribwixxi għall-kisba tal-aħjar valur 
għall-flus pubbliċi kif ukoll għall-
benefiċċji ekonomiċi, ambjentali u soċjali 
usa’ f’termini ta’ ħolqien ta’ ideat ġodda, u 
jsarrafhom fi prodotti u servizzi innovattivi 
u b’hekk jippromwovi t-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli. Din id-direttiva għandha 
tikkontribwixxi biex tiffaċilita l-akkwist 
pubbliku ta’ innovazzjoni u tgħin lill-Istati 
Membri fl-ilħuq tal-miri tal-Unjoni tal-
Innovazzjoni iżda m’għandhiex tintroduċi 
kwoti obbligatorji għall-akkwist pubbliku 
innovattiv minħabba li dan jillimita l-
kompetizzjoni u l-għażla tal-awtoritajiet 
kontraenti. Għaldaqstant, għandha tiġi 
pprovduta proċedura speċifika ta’ akkwist 
li tippermetti lill-awtoritajiet kontraenti 
jistabbilixxu sħubija tal-innovazzjoni fit-tul 
għall-iżvilupp u x-xiri sussegwenti ta’ 
prodotti, servizzi jew xogħlijiet ġodda u 
innovattivi, sakemm dawn ikunu jistgħu 
jitwasslu fil-livelli ta’ prestazzjoni u l-
ispejjeż miftiehma. Is-sħubija għandha tiġi 
strutturata b’tali mod li tkun tista’ tipprovdi 
l-‘forza tas-suq’ meħtieġa biex b’hekk 
tinċentiva l-iżvilupp ta’ soluzzjoni 
innovattiva mingħajr ma jingħalaq is-suq.

Or. en

Emenda 52
Gaston Franco

Proposta għal Direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-mezzi elettroniċi ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni jistgħu jissimplifikaw il-
pubblikazzjoni tal-kuntratti u jżidu l-
effiċjenza u t-trasparenza tal-proċessi ta’ 
akkwist. Dawn għandhom isiru l-mezz 
standard ta’ komunikazzjoni u skambju ta’ 

(19) 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’ 
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informazzjoni fil-proċeduri ta’ akkwist. L-
użu tal-mezzi elettroniċi jista’ jwassal ukoll 
għal inqas ħela ta’ ħin. Għaldaqstant, 
għandha ssir dispożizzjoni għat-tnaqqis tal-
perjodi minimi fejn jintużaw il-mezzi 
elettroniċi, soġġett, madankollu, għall-
kundizzjoni li jkunu kompatibbli mal-mod 
speċifiku ta’ trażmissjoni previst mil-livell 
tal-Unjoni. Barra minn hekk, il-mezzi 
elettroniċi tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni inklużi funzjonalijiet 
adegwati jistgħu jippermettu lill-
awtoritajiet kontraenti biex jipprevjenu, 
jidentifikaw u jikkoreġu żbalji li jseħħu 
matul il-proċeduri ta’ akkwist.

informazzjoni fil-proċeduri ta’ akkwist. L-
użu tal-mezzi elettroniċi jista’ jwassal ukoll 
għal inqas ħela ta’ ħin. Għaldaqstant, 
għandha ssir dispożizzjoni għat-tnaqqis tal-
perjodi minimi fejn jintużaw il-mezzi 
elettroniċi, soġġett, madankollu, għall-
kundizzjoni li jkunu kompatibbli mal-mod 
speċifiku ta’ trażmissjoni previst mil-livell 
tal-Unjoni. Barra minn hekk, il-mezzi 
elettroniċi tal-informazzjoni u l-
komunikazzjoni inklużi funzjonijiet
adegwati jistgħu jippermettu lill-
awtoritajiet kontraenti biex jipprevjenu, 
jidentifikaw u jikkoreġu żbalji li jseħħu 
matul il-proċeduri ta’ akkwist. Jeħtieġ li 
jkun hemm ammont ta’ żmien raġonevoli 
għad-dematerjalizzazzjoni sabiex il-
persuni involuti jkollhom il-ħin meħtieġ 
għat-taħriġ.

Or. fr

Emenda 53
Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-istrument tal-ftehimiet qafas intuża 
ħafna u huwa kkunsidrat bħala teknika ta’ 
akkwist effiċjenti madwar l-Ewropa kollha. 
Għaldaqstant għandu jinżamm 
prattikament kif inhu. Madankollu, ċertu 
kunċetti jeħtieġ li jkunu kkjarifikati, b’mod 
artikolari l-kundizzjonijiet għall-użu ta’ 
ftehim qafas mill-awtoritajiet kontraenti li 
huma stess mhumiex parti mill-ftehim.

(21) L-istrument tal-ftehimiet qafas intuża 
ħafna u huwa kkunsidrat bħala teknika ta’ 
akkwist effiċjenti madwar l-Ewropa kollha. 
Għaldaqstant għandu jinżamm 
prattikament kif inhu. Madankollu, ċertu 
kunċetti jeħtieġ li jkunu kkjarifikati, b’mod 
partikolari l-kundizzjonijiet għall-użu ta’ 
ftehim qafas mill-awtoritajiet kontraenti li 
huma stess mhumiex parti mill-ftehim. Il-
kundizzjonijiet oġġettivi biex jiġi 
determinat liema mill-operaturi tal-
politika, li jkunu parti fil-ftehim qafas, 
għandu jwettaq kompitu partikolari, 
bħall-provvisti jew is-servizzi maħsuba 
għall-użu minn persuni fiżiċi, jistgħu, fil-
kuntest tal-ftehimiet qafas li jistabbilixxu 
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t-termini kollha, jinkludu l-ħtiġijiet jew l-
għażla tal-persuni fiżiċi kkonċernati.

Or. en

Emenda 54
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 55
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi maħruġa 
mix-xerrejja pubbliċi għandhom 
jippermettu li l-akkwist pubbliku jinfetaħ 
għall-kompetizzjoni. Għal dak il-għan, 
għandu jkun possibbli li jintefgħu offerti li 
jirriflettu d-diversità ta’ soluzzjonijiet 
tekniċi biex b’hekk jinkiseb livell 
suffiċjenti ta’ kompetizzjoni. 
Konsegwentement, l-ispeċifikazzjonijiet
tekniċi għandhom jiġu abbozzati b’tali mod 
li jiġi evitat tnaqqis b’mod artifiċjali fil-
kompetizzjoni, permezz ta’ rekwiżiti li 
jiffavorixxu lil attur ekonomiku speċifiku, 
billi jirriflettu l-karatteristiċi ewlenin tal-
provvisti, servizzi jew xogħlijiet li huma 
normalment offruti minn dak l-attur 
ekonomiku. It-tfassil tal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi f’termini ta’ 
rekwiżiti ta’ prestazzjoni u funzjonali 
ġeneralment jippermetti li dan l-għan 
jintlaħaq bl-aħjar mod possibbli u 
jiffavorixxi l-innovazzjoni. Fejn issir 
referenza għal standard Ewropew jew, fin-
nuqqas tiegħu, għal standard nazzjonali, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jikkunsidraw l-offerti bbażati fuq 
arranġamenti ekwivalenti. Sabiex juru 
ekwivalenza, l-offerenti jistgħu jiġu 
obbligati li jipprovdu evidenza vverifikata 

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

arranġamenti ekwivalenti. Sabiex juru 
ekwivalenza, l-offerenti jistgħu jiġu 
obbligati li jipprovdu evidenza vverifikata 
minn parti terza; madankollu, għandhom 
ikunu permessi wkoll mezzi xierqa oħra ta’ 
prova bħal, dossier tekniku tal-manifattur 
meta l-attur ekonomiku kkonċernat ma 
jkollux aċċess għal dawn iċ-ċertifikati jew 
rapporti tat-testijiet, jew ma jkollu l-ebda 
possibbiltà li jiksibhom fil-limiti ta’ żmien 
rilevanti.

Or. en

Emenda 56
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-awtoritajiet kontraenti li jixtiequ 
jixtru xogħlijiet, provvisti jew servizzi 
b’karatteristiċi ambjentali, soċjali jew 
karatteristiċi oħrajn għandhom ikunu 
jistgħu jirreferu għal tikketti partikolari, 
bħall-Eko-tikketta Ewropea, l-eko-tikketti 
(multi-) nazzjonali jew kull tikketta oħra, 
sakemm il-ħtiġijiet għat-tikketta jkunu 
marbuta mas-suġġett tal-kuntratt, bħalma 
huma d-deskrizzjoni tal-prodott u l-
preżentazzjoni tiegħu, inklużi r-rekwiżiti 
għall-imballaġ. Barra minn hekk huwa 
essenzjali li dawn ir-rekwiżiti jitfassla u 
jiġu adottati fuq il-bażi ta’ kriterji 
verifikabbli oġġettivament, permezz ta’ 
proċedura li jistgħu jipparteċipaw fiha l-
partijiet interessati, bħal korpi governattivi, 
konsumaturi, manifatturi, distributuri u 
organizzazzjonijiet ambjentali, filwaqt li t-
tikketta tkun aċċessibbli u disponibbli 
għall-partijiet interessati kollha.

(28) L-awtoritajiet kontraenti li jixtiequ 
jixtru xogħlijiet, provvisti jew servizzi 
b’karatteristiċi ambjentali speċifiċi
għandhom ikunu jistgħu jirreferu għal 
tikketti partikolari, bħall-Eko-tikketta
Ewropea, l-eko-tikketti (multi-) nazzjonali 
jew kull tikketta oħra, sakemm il-ħtiġijiet 
għat-tikketta jkunu marbuta mas-suġġett 
tal-kuntratt, bħalma huma d-deskrizzjoni 
tal-prodott u l-preżentazzjoni tiegħu, 
inklużi r-rekwiżiti għall-imballaġġ. Barra 
minn hekk huwa essenzjali li dawn ir-
rekwiżiti jitfasslu u jiġu adottati fuq il-bażi 
ta’ kriterji verifikabbli oġġettivament, 
permezz ta’ proċedura li jistgħu 
jipparteċipaw fiha l-partijiet interessati, 
bħal korpi governattivi, konsumaturi, 
manifatturi, distributuri u 
organizzazzjonijiet ambjentali, filwaqt li t-
tikketta tkun aċċessibbli u disponibbli 
għall-partijiet interessati kollha.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-karatteristiċi ambjentali jistgħu jiġu integrati f’kuntratt tal-akkwist pubbliku minħabba li 
jista’ jkun relatat direttament mal-kwalità tax-xogħol, is-servizz jew l-oġġett li jitwassal. Il-
karatteristiċi soċjali mhumiex relatati direttament mal-kwalità mwassla u l-għanijiet tal-
politika soċjali għandhom għalhekk jinkisbu permezz tal-politika soċjali. L-akkwist pubbliku 
għandu jiżgura użu effiċjenti tal-flus ta' dawk li jħallsu t-taxxi permezz tal-aktar offerta 
vantaġġjuża mil-lat ekonomiku.

Emenda 57
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Direttiva
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr
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Emenda 58
Bendt Bendtsen

Proposta għal direttiva
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. da

Emenda 59
Jean-Pierre Audy

Proposta għal Direttiva
Premessa 29b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr

Emenda 60
Krišjānis Kariņš
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Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(30) Sabiex jitrawwem l-involviment tal-
SMEs fis-suq tal-akkwist pubbliku, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu 
mħeġġa jiddividu l-kuntratti f’lottijiet u 
jkunu obbligati jispjegaw għalfejn ma 
jkunux għamlu dan. Meta l-kuntratti 
jinqasmu f’lottijiet, l-awtoritajiet kontraenti 
jistgħu, pereżempju sabiex jippreservaw il-
kompetizzjoni jew jiżguraw is-sigurtà tal-
provvista, jillimitaw l-għadd ta’ lottijiet li 
jista’ jressaq offerta għalihom l-attur 
ekonomiku; jistgħu jillimitaw ukoll in-
numru ta’ lottijiet li jistgħu jiġu aġġudikati 
lil xi offerent partikolari. Madankollu, tali 
diviżjoni f’lottijiet ma tistax titwettaq bl-
għan li tevadi l-proċeduri tal-akkwist 
pubbliku stabbiliti bil-liġi.

Or. lv

Emenda 61
Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 62
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Premessa 32a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 63
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) lI-kuntratti għandhom jingħataw fuq 
il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw il-
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u trattament ugwali. 
Dawn il-kriterji għandhom jiggarantixxu 
li l-offerti huma vvalutati f’kundizzjonijiet 
ta’ kompetizzjoni effettiva, anke meta l-
awtoritajiet kontraenti jirrikjedu xogħlijiet, 
provvisti u servizzi ta’ kwalità għolja li 
huma l-iktar adattati għall-bżonnijiet 
tagħhom, pereżempju meta l-kriterji tal-
għoti magħżula jinkludu fatturi marbuta 
mal-proċess ta’ produzzjoni. Bħala
riżultat, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom ikunu jistgħu jadottaw bħala 
kriterji tal-għoti jew ‘l-iktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża’ jew ‘l-irħas 
waħda’, b’kunsiderazzjoni li fil-każ tal-
aħħar, huma liberi li jistabbilixxu 
standards ta’ kwalità adegwati billi jużaw 
speċifikazzjonijiet tekniċi jew 
kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt.

(37) Sabiex jiġi żgurat l-użu effiċjenti tal-
fondi pubbliċi u sabiex l-awtoritajiet 
kompetenti jkunu jistgħu jiksbu l-aħjar 
valur għall-flus, il-proċedura tal-għoti 
għandha tirriżulta fl-akkwist ta’ 
xogħlijiet, provvisti u servizzi ta’ kwalità 
għolja li huma adattati bl-aħjar mod 
għall-objettivi funzjonali u ta' 
sostenibbiltà tal-awtoritajiet kotraenti. Il-
proċedura tal-għoti għandha tiggarantixxi 
wkoll li l-offerti jiġu vvalutati 
f’kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni 
effettiva, b’kuntratti mogħtija fuq il-bażi 
ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw il-
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u trattament ugwali. 
Bl-istess mod, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom ikunu jistgħu jadottaw il-
kriterji tal-għoti fformulati sabiex 
jivvalutaw it-tħassib ta’ sostenibbiltà tal-
awtorità kontraenti inklużi, pereżempju
fatturi marbuta mal-proċess ta’ produzzjoni
u karatteristiċi oħra taċ-ċiklu tal-ħajja. 
Għandu jiġi nnutat ukoll li l-awtoritajiet 
kompetenti huma liberi wkoll li 
jistabbilixxu standards ta’ sostenibbiltà u
standards oħra ta’ kwalità adegwati billi 
jużaw speċifikazzjonijiet tekniċi jew 
kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt.
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Or. en

Emenda 64
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) lI-kuntratti għandhom jingħataw fuq 
il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw il-
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u trattament ugwali. 
Dawn il-kriterji għandhom jiggarantixxu li 
l-offerti huma vvalutati f’kundizzjonijiet 
ta’ kompetizzjoni effettiva, anke meta l-
awtoritajiet kontraenti jirrikjedu xogħlijiet, 
provvisti u servizzi ta’ kwalità għolja li 
huma l-iktar adattati għall-bżonnijiet 
tagħhom, pereżempju meta l-kriterji tal-
għoti magħżula jinkludu fatturi marbuta 
mal-proċess ta’ produzzjoni. Bħala riżultat, 
l-awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu 
jistgħu jadottaw bħala kriterji tal-għoti jew 
‘l-iktar offerta ekonomikament 
vantaġġuża’ jew ‘l-irħas waħda’, 
b’kunsiderazzjoni li fil-każ tal-aħħar, huma 
liberi li jistabbilixxu standards ta’ kwalità
adegwati billi jużaw speċifikazzjonijiet 
tekniċi jew kundizzjonijiet għat-twettiq tal-
kuntratt.

(37) lI-kuntratti għandhom jingħataw fuq 
il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw il-
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u trattament ugwali. 
Dawn il-kriterji għandhom jiggarantixxu li 
l-offerti huma vvalutati f’kundizzjonijiet 
ta’ kompetizzjoni effettiva, anke meta l-
awtoritajiet kontraenti jirrikjedu xogħlijiet, 
provvisti u servizzi ta’ kwalità għolja li 
huma l-iktar adattati għall-bżonnijiet 
tagħhom, pereżempju meta l-kriterji tal-
għoti magħżula jinkludu fatturi marbuta 
mal-proċess ta’ produzzjoni. Bħala riżultat, 
l-awtoritajiet kontraenti għandhom ikunu 
jistgħu jadottaw bħala kriterji tal-għoti jew 
‘l-iktar offerta ekonomikament 
vantaġġuża’ jew ‘l-irħas waħda’, 
b’kunsiderazzjoni li fil-każ tal-aħħar, huma 
liberi li jistabbilixxu standards ta’ kwalità 
adegwati billi jużaw speċifikazzjonijiet 
tekniċi jew kundizzjonijiet għat-twettiq tal-
kuntratt għal prodotti b’livell għoli ta’ 
standardizzazzjoni.

Or. en

Emenda 65
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 38
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Meta l-awtoritajiet kontraenti jagħżlu 
li jagħtu kuntratt lill-offerta l-aktar 
ekonomikament vantaġġjuża, dawn 
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 liberta’ tal-għażla mhix 
ristretta fuq l-awtorità 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 
effikaċi.

(38) L-awtoritajiet kontraenti 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. Sabiex tiġi identifikata l-
offerta li tirrappreżenta l-aħjar valur, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom jużaw il-
kriterji oġġettivi li huma marbuta mas-
suġġett tal-kuntratt. Madankollu, il-kriterji
tal-għoti magħżula ma għandhomx 
jikkonferixxu libertà tal-għażla mhux 
ristretta fuq l-awtorità kontraenti. Pjuttost,
il-proċedura tal-għoti għandha 
tiggarantixxi kompetizzjoni effettiva 
permezz ta’ konformità stretta mal-
prinċipji tat-trasparenza, in-
nondiskriminazzjoni u t-trattament 
indaqs. Dawn il-prinċipji jeħtieġu, fost 
affarijiet oħrajn, li l-informazzjoni 
pprovduta mill-offerenti tkun ivverifikata 
b’mod effikaċi u trasparenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Award criteria should be formulated to select the tender that will provide best value for 
money, in accordance with contracting authorities’ procurement objectives. It is important to 
note, however, that the award criteria must not confer unrestricted freedom on the choice of 
the contracting authority. Rather, the scope and application of the award criteria are 
constrained in two important ways. First, the award criteria must be linked with the subject 
matter of the contract, as elaborated in recital 41. Second, compliance with the criteria must 
be assessed in strict accordance with the principles of transparency, non-discrimination, and 
equal protection, including the effective and transparent verification of tenderers’ compliance 
with technical specifications, selection criteria, and award criteria.

Emenda 66
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(39) Huwa tal-akbar importanza li jiġi 
sfruttat il-potenzjal tal-akkwist pubbliku 
sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir sostenibbli. Fl-
isfond tad-differenzi importanti bejn is-
setturi individwali u s-swieq, ma jkunx 
xieraq madankollu li jkunu stabbiliti 
rekwiżiti obbligatorji għal akkwist 
ambjentali, soċjali u innovattiv. Il-
leġiżlatur tal-Unjoni stabbilixxa diġà 
rekwiżiti tal-akkwist obbligatorji għall-
ilħuq tal-għanijiet speċifiċi fis-setturi tal-
vetturi ta’ trasport fuq it-triq (id-Direttiva 
2009/33/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-
promozzjoni ta’ vetturi ta’ trasport fuq it-
triq nodfa  u effiċjenti fl-użu tal-enerġija) u 
t-tagħmir tal-uffiċċju (ir-Regolament (KE) 
Nru 106/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar 
programm Komunitarju ta’ tikkettar dwar 
l-effiċjenza enerġetika tat-tagħmir tal-
uffiċċju). Barra minn hekk, id-definizzjoni 
ta’ metodoloġiji komuni għall-ispejjeż taċ-
ċiklu tal-ħajja qed tkompli tavvanza b’mod 
sinifikanti, u l-applikazzjonijiet speċifiċi 
għas-settur tal-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja 
jkomplu jiġu żviluppati, ttestjati, u rfinati. 
Għaldaqstant jidher xieraq li nkomplu 
nużaw il-leġiżlazzjoni speċifika għas-settur 
biex tistabbilixxi objettivi obbligatorji u 
miri li jikkonċernaw l-effiċjenza 
enerġetika, it-tibdil fil-klima u akkwist 
ieħor ambjentali, soċjetali u tal-
innovazzjoni fil-kuntest ta’ politiki 
partikolari u kundizzjonijiet prevalenti fis-
settur rilevanti għall-użu ulterjuri tal-
akkwist pubbliku b’appoġġ għat-tkabbir 
sostenibbli. Dawn l-isforzi għandhom 
jinkorporaw applikazzjonijiet adattati 
għas-settur ta’ metodoloġiji tajbin għall-
ispejjeż taċ-ċikju tal-ħajja. Skont 
dispożizzjonijiet oħra ta’ din id-Direttiva, 
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kriterji obbligatorji ta’ akkwist adottati 
permezz ta’ leġiżlazzjoni speċifika għas-
settur jistgħu jinkludu wkoll 
speċifikazzjonijiet tekniċi u kriterji tal-
għoti li jinkorporaw kunsiderazzjoniiet ta’ 
sostenibbiltà relatati ma’ benefiċċji jew 
perikli soċjali u ambjentali ġeneralizzati, 
anke meta dawn ma kinux jew ma 
jistgħux ikunu stmati fi flus, sakemm 
ikunu relatati mas-suġġett tal-kuntratt u 
jikkonformaw b’mod strett mal-prinċipji 
tat-trasparenza, in-nondiskriminazzjoni, u 
l-protezzjoni ndaqs.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-Direttiva ma tinkludix rekwiżiti obbligatorji ta’ akkwist li jistabbilixxu dak li jridu 
jixtru l-awtoritajiet kontraenti fir-rigward ta’ oġġetti partikolari ta’ akkwist. Fid-dawl ta’ 
kundizzjonijiet u opportunitajiet li jvarjaw b’mod wiesa’ f’setturi differenti, ma jkunx xieraq u 
jkun diffiċli li jiġu inklużi f’din id-Direttiva speċifika.

Emenda 67
Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Huwa tal-akbar importanza li jiġi 
sfruttat il-potenzjal tal-akkwist pubbliku 
sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir sostenibbli. Fl-
isfond tad-differenzi importanti bejn is-
setturi individwali u s-swieq, ma jkunx 
xieraq madankoll li jkunu stabbiliti 
rekwiżiti obbligatorji għal akkwist 
ambjentali, soċjali u innovattiv. Il-
leġiżlatur tal-Unjoni stabbilixxa diġà 
rekwiżiti tal-akkwist obbligatorji għall-
ilħuq tal-għanijiet speċifiċi fis-setturi tal-
vetturi ta’ trasport fuq it-triq (id-Direttiva 
2009/33/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar il-

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

promozzjoni ta’ vetturi ta’ trasport fuq it-
triq nodfa  u effiċjenti fl-użu tal-enerġija) u 
t-tagħmir tal-uffiċċju (ir-Regolament (KE) 
Nru 106/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar 
programm Komunitarju ta’ tikkettar dwar 
l-effiċjenza enerġetika tat-tagħmir tal-
uffiċċju). Barra minn hekk, id-definizzjoni 
ta’ metodoloġiji komuni għall-ispejjeż taċ-
ċiklu tal-ħajja avvanzat b’mod sinifikanti. 
Għaldaqstant jidher xieraq li nkomplu fuq 
dak il-perkors u nħallu l-leġiżlazzjoni 
speċifika għas-settur biex tistabbilixxi 
objettivi obbligatorji u miri fir-rigward ta’ 
politiki partikolari u kundizzjonijiet 
prevalenti fis-settur rilevanti u li 
nippromwovu l-iżvilupp u l-użu ta’ 
approċċi Ewropej għall-ispiża taċ-ċiklu tal-
ħajja bħala sostenn ulterjuri għall-użu tal-
akkwist pubbliku b’appoġġ għat-tkabbir 
sostenibbli. Barra minn hekk, tintlaqa’ l-
possibbiltà li jitqiesu kunsiderazzjonijiet 
ambjentali li jmorru lil hinn mil-
leġiżlazzjoni tal-EU minima jew 
armonizzata għal kollox, jew leġiżlazzjoni 
simili. Ir-rekwiżiti, il-kriterji tal-għoti jew 
il-klawżoli tal-kuntratt eċċ. iridu fil-
każijiet kollha jkunu f’konformità mal-
prinċipji fundamentali tal-liġi tal-UE.

Or. en

Emenda 68
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Huwa tal-akbar importanza li jiġi 
sfruttat il-potenzjal tal-akkwist pubbliku 
sabiex jintlaħqu l-miri tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir sostenibbli. Fl-
isfond tad-differenzi importanti bejn is-
setturi individwali u s-swieq, ma jkunx 

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

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

Or. de

Emenda 69
Vicky Ford, András Gyürk

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Huwa tal-akbar importanza li jiġi 
sfruttat il-potenzjal tal-akkwist pubbliku 
sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-Istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir sostenibbli. Fl-

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

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

Or. en

Emenda 70
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Premessa 40
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 71
Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Premessa 40
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(40) Dawn il-miżuri speċifiċi għas-settur 
għandhom jiġu kkomplementati minn 
adattament tad-Direttivi dwar l-akkwisti 
pubbliċi li għandhom jagħtu s-setgħa lill-
awtoritajiet kontraenti sabiex isegwu l-
għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 fl-
istrateġiji tax-xiri tagħhom. Għaldaqstant, 
għandu jiġi ċċarat li l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jagħżlu l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża u l-aktar spiża 
baxxa, permezz tal-approċċ tal-ispejjeż tul 
iċ-ċiklu tal-ħajja sakemm il-metodoloġija li 
se tintuża tkun 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 skont ir-relevanza u l-
proporzjonalità.

Or. en

Emenda 72
Vicky Ford

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

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

Or. en

Emenda 73
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Barra minn hekk, fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji tal-
għoti, l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jitħallew jirreferu għal proċess ta’ 
produzzjoni speċifiku, mod speċifiku ta’ 
provvista ta’ servizzi, jew proċess 
speċifiku għal kull stadju ieħor matul iċ-
ċiklu tal-ħajja ta’ prodott jew servizz, 
sakemm dawn ikunu marbuta mas-suġġett 
tal-kuntratt pubbliku. Sabiex il-
kunsiderazzjonijiet soċjali jkunu integrati 
aħjar fl-akkwist pubbliku, ix-xerrejja 
jistgħu jkunu jistgħu wkoll jinkludu, fil-
kriterju tal-għoti tal-iktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża, karatteristiċi 
relatati mal-kundizzjonijiet ta’ impjieg tal-
persuni li jipparteċipaw direttament fil-
proċess ta’ produzzjoni jew il-
provvediment inkwistjoni. Dawk il-
karatteristiċi jistgħu jikkonċernaw biss il-
protezzjoni tas-saħħa tal-persunal involut 
fil-proċess tal-produzzjoni jew l-iffaċilitar 
tal-integrazzjooni soċjali ta’ persuni
żvantaġġati jew membri ta’ gruppi 

(41) Fid-dawl tal-iżvilupp kontinwu tal-
metodi tal-kalkolu tal-ispejjeż taċ-ċiklu 
tal-ħajja, il-ħtieġa għal speċifikazzjonijiet
tekniċi u l-kriterji tal-għoti li jirreferu għal 
proċess ta’ produzzjoni speċifiku, mod 
speċifiku ta’ provvista ta’ servizzi, jew 
proċess speċifiku għal kull stadju ieħor 
matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ prodott jew 
servizz, qed tinħtieġ dejjem inqas u 
għalhekk għandha tkun limitata għal 
oqsma fejn għadu mhux possibbli li jiġu 
kkalkolati l-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja. Ir-
rekwiżiti tekniċi għandhom, fil-każijiet 
kollha, ikunu marbuta direttament mas-
suġġett tal-kuntratt pubbliku. Sabiex il-
kunsiderazzjonijiet soċjali jkunu integrati 
aħjar fl-akkwist pubbliku, ix-xerrejja 
jistgħu jkunu jistgħu wkoll jinkludu, fil-
kriterju tal-għoti tal-iktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża, karatteristiċi 
relatati mal-kundizzjonijiet ta’ impjieg tal-
persuni li jipparteċipaw direttament fil-
proċess ta’ produzzjoni jew il-
provvediment inkwistjoni. Dawk il-
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vulnerabbbli fost il-persuni assenjati biex 
iwettqu l-kuntratt, inkluża l-aċċessibbiltà
għall-persuni b’diżabbiltajiet. Kull kriterju 
tal-għoti li jinkludi dawk il-karatteristiċi 
għandu, fi kwalunkwe każ, jibqa’ limitat 
għal dawk il-karatteristiċi li għandhom 
konsegwenzi immedjati fuq il-membri tal-
persunal fl-ambjent tax-xogħol tagħhom. 
Huma għandhom ikunu applikati skont id-
Direttiva 97/71/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 
dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ 
prestazzjoni ta’ servizzi [provvediment ta’ 
servizzi]  u b’mod li ma jiddiskriminax 
direttament jew indirettament kontra atturi 
ekonomiċi minn Stati Membri oħra jew 
minn pajjiżi terzi firmatarji tal-Ftehim jew 
Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles li tagħhom 
l-Unjoni hija firmatarja. Għall-kuntratti ta’ 
servizz u għall-kuntratti li jinvolvu d-disinn 
ta’ xogħlijiet, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jitħallew jużaw bħala kriterju 
għall-għoti, l-organizzazzjoni, il-kwalifiki 
u l-esperjenza tal-persunal assenjat li 
jwettaq il-kuntratt inkwistjoni, minħabba li 
dan jista’ jaffettwa l-kwalità tat-
prestazzjoni tal-kuntratt u, bħala riżultat, il-
valur ekonomiku tal-offerta.

karatteristiċi jistgħu jikkonċernaw biss l-
integrazzjoni soċjali ta’ persuni 
b’diżabbiltajiet. Kull kriterju tal-għoti li 
jinkludi dawk il-karatteristiċi għandu, fi 
kwalunkwe każ, jibqa’ limitat għal dawk il-
karatteristiċi li għandhom konsegwenzi 
immedjati fuq il-membri tal-persunal fl-
ambjent tax-xogħol tagħhom. Huma 
għandhom ikunu applikati skont id-
Direttiva 97/71/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 
dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ 
prestazzjoni ta’ servizzi [provvediment ta’ 
servizzi]  u b’mod li ma jiddiskriminax 
direttament jew indirettament kontra atturi 
ekonomiċi minn Stati Membri oħra jew 
minn pajjiżi terzi firmatarji tal-Ftehim jew 
Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles li tagħhom 
l-Unjoni hija firmatarja. Għall-kuntratti ta’ 
servizz u għall-kuntratti li jinvolvu d-disinn 
ta’ xogħlijiet, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jitħallew jużaw bħala kriterju 
għall-għoti, l-organizzazzjoni, il-kwalifiki 
u l-esperjenza tal-persunal assenjat li 
jwettaq il-kuntratt inkwistjoni, minħabba li 
dan jista’ jaffettwa l-kwalità tat-
prestazzjoni tal-kuntratt u, bħala riżultat, il-
valur ekonomiku tal-offerta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-karatteristiċi soċjali mhumiex relatati direttament mal-kwalità li titwassal u l-għanijiet tal-
politika soċjali għandhom għalhekk jinkisbu permezz tal-politika soċjali. L-aċċessibbiltà ta' 
persuni b'diżabbiltajiet tista’ tkun ikkunsidrata bħala każ speċjali iżda għall-protezzjoni tas-
saħħa ta' ħaddiema u rekwiżiti simili dawn ma jeħtiġux li jsiru espliċiti minħabba li attur 
ekonomiku li ma jikkonformax ma' leġiżlazzjoni nazzjonali u soċjali tal-UE se jiġi eskluż mill-
parteċipazzjoni fl-akkwist pubbliku.

Emenda 74
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal direttiva
Premessa 41
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Barra minn hekk, fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji tal-
għoti, l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jitħallew jirreferu għal proċess ta’ 
produzzjoni speċifiku, mod speċifiku ta’ 
provvista ta’ servizzi, jew proċess 
speċifiku għal kull stadju ieħor matul iċ-
ċiklu tal-ħajja ta’ prodott jew servizz, 
sakemm dawn ikunu marbuta mas-suġġett 
tal-kuntratt pubbliku. Sabiex il-
kunsiderazzjonijiet soċjali jkunu integrati 
aħjar fl-akkwist pubbliku, ix-xerrejja 
jistgħu jkunu jistgħu wkoll jinkludu, fil-
kriterju tal-għoti tal-iktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża, karatteristiċi 
relatati mal-kundizzjonijiet ta’ impjieg tal-
persuni li jipparteċipaw direttament fil-
proċess ta’ produzzjoni jew il-
provvediment inkwistjoni. Dawk il-
karatteristiċi jistgħu jikkonċernaw biss il-
protezzjoni tas-saħħa tal-persunal involut 
fil-proċess tal-produzzjoni jew l-iffaċilitar 
tal-integrazzjooni soċjali ta’ persuni 
żvantaġġati jew membri ta’ grupi 
vulnerabbbli fost il-persuni assenjati biex 
iwettqu l-kuntratt, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabbiltajiet. Kull kriterju 
tal-għoti li jinkludi dawk il-karatteristiċi 
għandu ,fi kwalunkwe każ, jibqa’ limitat
għal dawk il-karatteristiċi li għandhom 
konsegwenzi immedjati fuq il-membri tal-
persunal fl-ambjent tax-xogħol tagħhom. 
Huma għandhom ikunu applikati skont id-
Direttiva 97/71/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 
dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ 
prestazzjoni ta’ servizzi [provvediment ta’ 
servizzi] u b’mod li ma jiddiskriminax 
direttament jew indirettament kontra atturi 
ekonomiċi minn Stati Membri oħra jew 
minn pajjiżi terzi firmatarji tal-Ftehim jew 
Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles li tagħhom 
l-Unjoni hija firmatarja. Għall-kuntratti ta’ 
servizz u għall-kuntratti li jinvolvu d-disinn 
ta’ xogħlijiet, l-awtoritajiet kontraenti 

(41) Barra minn hekk, fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji tal-
għoti, l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jitħallew jirreferu għal proċess ta’ 
produzzjoni speċifiku, mod speċifiku ta’ 
provvista ta’ servizzi, jew proċess 
speċifiku għal kull stadju ieħor matul iċ-
ċiklu tal-ħajja ta’ prodott jew servizz, 
sakemm dawn ikunu marbuta mas-suġġett 
tal-kuntratt pubbliku. Sabiex il-
kunsiderazzjonijiet soċjali jkunu integrati 
aħjar fl-akkwist pubbliku, ix-xerrejja 
jistgħu jkunu jistgħu wkoll jinkludu, fil-
kundizzjonijiet tal-eżekuzzjoni tal-
kuntratt, karatteristiċi relatati mal-
kundizzjonijiet ta’ impjieg tal-persuni li 
jipparteċipaw direttament fil-proċess ta’ 
produzzjoni jew il-provvediment 
inkwistjoni. Esas características solo 
podrán tener como objetivo proteger la 
salud del personal participante en el 
proceso de producción o favorecer la 
integración social de las personas 
desfavorecidas o los miembros de grupos 
vulnerables entre las personas encargadas 
de ejecutar el contrato, incluida la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad. Kull kundizzjoni ta’ 
eżekuzzjoni li tinkludi dawk il-
karatteristiċi għandha, fi kwalunkwe każ, 
tibqa’ limitata għal dawk il-karatteristiċi li 
għandhom konsegwenzi immedjati fuq il-
membri tal-persunal fl-ambjent tax-xogħol 
tagħhom. Huma għandhom ikunu applikati 
skont id-Direttiva 97/71/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta’ 
ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ 
servizzi [provvediment ta’ servizzi] u 
b’mod li ma jiddiskriminax direttament jew 
indirettament kontra atturi ekonomiċi minn 
Stati Membri oħra jew minn pajjiżi terzi 
firmatarji tal-Ftehim jew Ftehimiet ta’ 
Kummerċ Ħieles li tagħhom l-Unjoni hija 
firmatarja. Għall-kuntratti ta’ servizz u 
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għandhom jitħallew jużaw bħala kriterju 
għall-għoti, l-organizzazzjoni, il-kwalifiki 
u l-esperjenza tal-persunal assenjat li 
jwettaq il-kuntratt inkwistjoni, minħabba li 
dan jista’ jaffettwa l-kwalità tat-
prestazzjoni tal-kuntratt u, bħala riżultat,
il-valur ekonomiku tal-offerta.

għall-kuntratti li jinvolvu d-disinn ta’ 
xogħlijiet, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jitħallew jużaw bħala kriterju 
għall-għoti, l-organizzazzjoni, il-kwalifiki 
u l-esperjenza tal-persunal assenjat li 
jwettaq il-kuntratt inkwistjoni, minħabba li 
dan jista’ jaffettwa l-kwalità tal-
prestazzjoni tal-kuntratt, il-valur 
ekonomiku tal-offerta, u għalhekk huwa 
marbut direttament mas-suġġett tal-
kuntratt.

Or. es

Emenda 75
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Barra minn hekk, fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji tal-
għoti, l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jitħallew jirreferu għal proċess ta’ 
produzzjoni speċifiku, mod speċifiku ta’ 
provvista ta’ servizzi, jew proċess 
speċifiku għal kull stadju ieħor matul iċ-
ċiklu tal-ħajja ta’ prodott jew servizz, 
sakemm dawn ikunu marbuta mas-suġġett 
tal-kuntratt pubbliku. Sabiex il-
kunsiderazzjonijiet soċjali jkunu integrati 
aħjar fl-akkwist pubbliku, ix-xerrejja 
jistgħu jkunu jistgħu wkoll jinkludu, fil-
kriterju tal-għoti tal-iktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża, karatteristiċi 
relatati mal-kundizzjonijiet ta’ impjieg tal-
persuni li jipparteċipaw direttament fil-
proċess ta’ produzzjoni jew il-
provvediment inkwistjoni. Dawk il-
karatteristiċi jistgħu jikkonċernaw biss il-
protezzjoni tas-saħħa tal-persunal involut 
fil-proċess tal-produzzjoni jew l-iffaċilitar 
tal-integrazzjooni soċjali ta’ persuni 
żvantaġġati jew membri ta’ gruppi 

(41) Barra minn hekk, fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-kriterji tal-
għoti, l-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jitħallew jirreferu għal proċess ta’ 
produzzjoni speċifiku, mod speċifiku ta’ 
provvista ta’ servizzi, jew proċess 
speċifiku għal kull stadju ieħor matul iċ-
ċiklu tal-ħajja ta’ prodott jew servizz, 
sakemm dawn ikunu marbuta direttament
mas-suġġett tal-kuntratt pubbliku. Sabiex 
il-kunsiderazzjonijiet soċjali jkunu integrati 
aħjar fl-akkwist pubbliku, ix-xerrejja 
jistgħu jkunu permessi wkoll jinkludu, fil-
kriterju tal-għoti tal-iktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża, karatteristiċi 
relatati mal-kundizzjonijiet ta’ impjieg tal-
persuni li jipparteċipaw direttament fil-
proċess ta’ produzzjoni jew il-
provvediment inkwistjoni. Dawk il-
karatteristiċi jistgħu jikkonċernaw biss il-
protezzjoni tas-saħħa tal-persunal involut 
fil-proċess tal-produzzjoni jew l-iffaċilitar 
tal-integrazzjoni soċjali ta’ persuni 
żvantaġġati jew membri ta’ gruppi 
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vulnerabbbli fost il-persuni assenjati biex 
iwettqu l-kuntratt, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabbiltajiet. Kull kriterju 
tal-għoti li jinkludi dawk il-karatteristiċi 
għandu, fi kwalunkwe każ, jibqa’ limitat 
għal dawk il-karatteristiċi li għandhom 
konsegwenzi immedjati fuq il-membri tal-
persunal fl-ambjent tax-xogħol tagħhom. 
Huma għandhom ikunu applikati skont id-
Direttiva 97/71/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 
dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ 
prestazzjoni ta’ servizzi [provvediment ta’ 
servizzi]  u b’mod li ma jiddiskriminax 
direttament jew indirettament kontra atturi 
ekonomiċi minn Stati Membri oħra jew 
minn pajjiżi terzi firmatarji tal-Ftehim jew 
Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles li tagħhom 
l-Unjoni hija firmatarja. Għall-kuntratti ta’ 
servizz u għall-kuntratti li jinvolvu d-disinn 
ta’ xogħlijiet, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jitħallew jużaw bħala kriterju 
għall-għoti, l-organizzazzjoni, il-kwalifiki 
u l-esperjenza tal-persunal assenjat li 
jwettaq il-kuntratt inkwistjoni, minħabba li 
dan jista’ jaffettwa l-kwalità tat-
prestazzjoni tal-kuntratt u, bħala riżultat, il-
valur ekonomiku tal-offerta.

vulnerabbbli fost il-persuni assenjati biex 
iwettqu l-kuntratt, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabbiltajiet. Kull kriterju 
tal-għoti li jinkludi dawk il-karatteristiċi 
għandu, fi kwalunkwe każ, jibqa’ limitat 
għal dawk il-karatteristiċi li għandhom 
konsegwenzi immedjati fuq il-membri tal-
persunal fl-ambjent tax-xogħol tagħhom. 
Huma għandhom ikunu applikati skont id-
Direttiva 97/71/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 
dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ 
prestazzjoni ta’ servizzi [provvediment ta’ 
servizzi]  u b’mod li ma jiddiskriminax 
direttament jew indirettament kontra atturi 
ekonomiċi minn Stati Membri oħra jew 
minn pajjiżi terzi firmatarji tal-Ftehim jew 
Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles li tagħhom 
l-Unjoni hija firmatarja. Għall-kuntratti ta’ 
servizz u għall-kuntratti li jinvolvu d-disinn 
ta’ xogħlijiet, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom jitħallew jużaw bħala kriterju 
għall-għoti, l-organizzazzjoni, il-kwalifiki 
u l-esperjenza tal-persunal assenjat li 
jwettaq il-kuntratt inkwistjoni, minħabba li 
dan jista’ jaffettwa l-kwalità tal-
prestazzjoni tal-kuntratt u, bħala riżultat, il-
valur ekonomiku tal-offerta.

Or. en

Emenda 76
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Il-kundizzjonijiet ta’ eżekuzzjoni tal-
kuntratti huma kompatibbli ma’ din id-
Direttiva sakemm dawn ma jkunux 
direttament jew indirettament 
diskriminatorji, ikunu marbuta mas-suġġett 
tal-kuntratt u jkunu indikati fl-avviż dwar 
il-kuntratt, l-avviż ta’ informazzjoni minn 

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

informazzjoni minn qabel li jintuża bħala 
mezz ta’ sejħa għal kompetizzjoni jew id-
dokumenti ta’ akkwist.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-karatteristiċi soċjali mhumiex relatati direttament mal-kwalità mwassla u l-għanijiet tal-
politika soċjali għandhom għalhekk jinkisbu permezz tal-politika soċjali.

Emenda 77
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Il-kundizzjonijiet ta’ eżekuzzjoni tal-
kuntratti huma kompatibbli ma’ din id-
Direttiva sakemm dawn ma jkunux 
direttament jew indirettament 
diskriminatorji, ikunu marbuta mas-
suġġett tal-kuntratt u jkunu indikati fl-

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

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

Or. es

Emenda 78
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Il-kundizzjonijiet ta’ eżekuzzjoni tal-
kuntratti huma kompatibbli ma’ din id-
Direttiva sakemm dawn ma jkunux 
direttament jew indirettament 
diskriminatorji, ikunu marbuta mas-suġġett 
tal-kuntratt u jkunu indikati fl-avviż dwar 
il-kuntratt, l-avviż ta’ informazzjoni minn 
qabel li jintuża bħala mezz ta’ sejħa għal 
kompetizzjoni jew id-dokumenti ta’ 
akkwist. Dawn jistgħu, b’mod partikolari, 

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

b’mod partikolari, ikunu maħsuba biex 
jiffavorixxu t-taħriġ vokazzjonali fuq il-
post, l-impjieg ta’ nies li qed iġarrbu 
diffikultà biex jintegraw ruħhom, il-ġlieda 
kontra l-qagħad jew il-protezzjoni tal-
ambjent jew il-benessri tal-annimali. 
Pereżempju, fost affarijiet oħra, jistgħu 
jissemmew ir-rekwiżiti — applikabbli 
matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt — biex 
jiġu ingaġġati persuni li ilhom ifittxu 
impjieg jew biex jiġu implimentati miżuri 
ta’ taħriġ għall-persuni qiegħda jew għaż-
żgħażagħ, biex jikkonformaw fis-sustanza 
mal-Konvenzjonijiet fundamentali tal-
Organizzazzjoni Internazzjonali tax-
Xogħol (ILO), anki meta dawn il-
Konvenzjonijiet ma jkunux ġew 
implimentati fil-liġi nazzjonali, u biex jiġu 
ingaġġati aktar persuni żvantaġġjati milli 
huma meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali.

Or. en

Emenda 79
Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtorità nazzjonali waħda li tkun
responsabbli għall-monitoraġġ, l-
implimentazzjoni u l-kontroll tal-akkwist 
pubbliku. Korp ċentrali bħal dan għandu 
jkollu disponibbli informazzjoni diretta u 
fil-ħin, b’mod partikolari fir-rigward tal-
problemi differenti li jaffettwaw l-
implimentazzjoni tal-liġi tal-akkwist 
pubbliku. Din għandha tkun fil-pożizzjoni 
li tipprovdi rispons immedjat dwar il-
funzjonament tal-politika u n-nuqqasijiet 
potenzjali fil-leġiżlazzjoni u l-prattika 
nazzjonali, u għandha tikkontribwixxi

(50) L-Istati Membri għandhom jaħtru 
awtoritajiet nazzjonali li jkunu
responsabbli għall-monitoraġġ, l-
implimentazzjoni u l-kontroll tal-akkwist 
pubbliku. Korpi ċentrali bħal dawn għandu 
jkollhom disponibbli informazzjoni diretta 
u fil-ħin, b’mod partikolari fir-rigward tal-
problemi differenti li jaffettwaw l-
implimentazzjoni tal-liġi tal-akkwist 
pubbliku. Dawn għandhom ikunu fil-
pożizzjoni li jipprovdu rispons immedjat 
dwar il-funzjonament tal-politika u n-
nuqqasijiet potenzjali fil-leġiżlazzjoni u l-
prattika nazzjonali, u għandhom 
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għall-identifikazzjoni rapida tas-
soluzzjonijiet. Bil-għan tal-ġlieda effiċjenti 
kontra l-korruzzjoni u l-frodi, dan il-korp
ċentrali u l-pubbliku ġenerali għandhom 
ikollhom ukoll il-possibbiltà li 
jispezzjonaw it-testi ta’ kuntratti konklużi. 
Għaldaqstant, kuntratti ta’ valur għoli 
għandhom jiġu trażmessi lill-korp ta’ 
sorveljanza bil-possibbiltà li persuni 
interessati jkollhom aċċess għal dawn id-
dokumenti, sakemm ma jkunux imxekkla l-
interessi pubbliċi jew privati leġittimi.

jikkontribwixxu għall-identifikazzjoni 
rapida tas-soluzzjonijiet. Bil-għan tal-
ġlieda effiċjenti kontra l-korruzzjoni u l-
frodi, dawn il-korpi ċentrali u l-pubbliku 
ġenerali għandhom ikollhom ukoll il-
possibbiltà li jispezzjonaw it-testi ta’ 
kuntratti konklużi. Għaldaqstant, kuntratti 
ta’ valur għoli għandhom jiġu trażmessi 
lill-korp ta’ sorveljanza bil-possibbiltà li 
persuni interessati jkollhom aċċess għal 
dawn id-dokumenti, sakemm ma jkunux 
imxekkla l-interessi pubbliċi jew privati 
leġittimi.

Or. en

Emenda 80
Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
inkluż fil-livell ta’ esperti. Meta tħejji u 
tfassal l-atti ddelegati, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li ssir trasmissjoni
simultanja, fil-ħin u xierqa tad-dokumenti 
rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.

(55) Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa ma’ atturi relevanti bħal 
rappreżentanti għall-awtoritajiet lokali u 
reġjonali, is-soċjetà ċivili, partijiet 
interessati eċċ., matul il-ħidma 
preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta’ 
esperti. Meta tħejji u tfassal l-atti ddelegati, 
il-Kummissjoni għandha tiżgura li ssir 
trażmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 81
Kent Johansson
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) ‘is-soċjetà ċivili’ tfisser ħajja 
assoċjata li qed topera fl-ispazju bejn l-
istat u s-suq, inkluża l-parteċipazzjoni 
individwali, u l-attivitajiet ta' 
organizzazzjonijiet mhux governattivi, 
volontarji u tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 82
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) ‘kandidat’ tfisser attur ekonomiku li 
jkun fittex stedina jew li jkun ġie mistieden 
jieħu sehem fi proċedura ristretta, fi 
proċedura kompetittiva permezz tan-
nnegozjar jew fi proċedura nneġozjata
mingħajr pubblikazzjoni minn qabel, fi 
djalogu kompetittiv jew fi sħubija tal-
innovazzjoni;

(14) ‘kandidat’ tfisser attur ekonomiku li 
jkun fittex stedina jew li jkun ġie mistieden 
jieħu sehem fi proċedura nnegozjata 
mingħajr pubblikazzjoni minn qabel, fi 
djalogu kompetittiv jew fi sħubija tal-
innovazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsegwenza tat-tħassir ta’ proċedura ristretta u tal-għaqda ta’ proċedura kompetittiva man-
negozjati u d-djalogu kompetittiv

Emenda 83
Henri Weber

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

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

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

Or. fr

Emenda 84
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li jiġi inkluż it-trasport ikun diffiċli u jagħmel ukoll il-kalkolu tal-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja 
kkumplikat u b'hekk jipprevjeni l-użu effiċjenti tagħhom.

Emenda 85
Henri Weber

Proposta għal Direttiva
Artikolu 2 – punti 22 a (ġdid) u 22 b (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) ‘proċess ta’ produzzjoni soċjalment 
sostenibbli’:  proċess ta’ produzzjoni fejn 
it-twettiq ta' xogħlijiet, servizzi u provvisti 
jikkonforma mal-liġijiet, ir-regoli u l-
istandards li jirregolaw is-saħħa u s-
sigurtà, mad-dritt soċjali kif ukoll mad-
dritt għax-xogħol, partikolarment fir-
rigward tal-prinċipju ta’ trattament 
indaqs fuq il-post tax-xogħol;
(22b) 'prinċipju ta’ ugwaljanza tat-
trattament fuq il-post tax-xogħol’: ir-
rispett tal-kundizzjonijiet tax-xogħol 
rilevanti, b’mod partikolari tal-liġijiet, tar-
regoli u tal-istandards li jirregolaw is-
saħħa u s-sigurtà, id-dritt soċjali u d-dritt 
għax-xogħol, hekk kif definiti fil-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali u dawk tal-
Unjoni kif ukoll fil-ftehimiet kollettivi li 
japplikaw fuq il-post fejn isiru x-
xogħlijiet, is-servizzi u l-provvisti;

Or. fr

Emenda 86
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) EUR 200 000 għall-kuntratti ta’ 
provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija 
mill-awtoritajiet kontraenti sub-ċentrali u l-
kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati 
minn awtoritajiet bħal dawn.

(c) EUR 400 000 għall-kuntratti ta’ 
provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija 
mill-awtoritajiet kontraenti sub-ċentrali u l-
kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati 
minn awtoritajiet bħal dawn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
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is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Emenda 87
Bendt Bendtsen

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) EUR 200 000 għall-kuntratti ta’ 
provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija 
mill-awtoritajiet kontraenti sub-ċentrali u l-
kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati 
minn awtoritajiet bħal dawn. 

c) EUR 400 000 għall-kuntratti ta’ 
provvisti u ta’ servizzi pubbliċi mogħtija 
mill-awtoritajiet kontraenti sub-ċentrali u l-
kompetizzjonijiet ta’ disinn organizzati 
minn awtoritajiet bħal dawn.   

Or. da

Emenda 88
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) EUR 500 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
oħra elenkati fl-Anness XVI.

(d) EUR 400 000 għall-kuntratti pubbliċi 
għal servizzi soċjali u servizzi speċifiċi 
oħra elenkati fl-Anness XVI.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
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provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Emenda 89
Jens Rohde

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 90
Werner Langen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti nazzjonali huma 
obbligati, li fl-għoti tal-kuntratti, li abbażi 
tal-valur tagħhom mhumiex inklużi f’din 
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id-Direttiva, jirrispettaw il-prinċipji tat-
trattament indaqs, in-nondiskriminazzjoni 
u t-trasparenza.

Or. de

Emenda 91
Zigmantas Balčytis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-implimentazzjoni prattika tal-
Ftehim dwar l-Akkwist tal-Gvern (GPA), 
li jagħmel parti mill-qafas legali tal-
akkwist pubbliku fl-Unjoni Ewropea, hija 
bbażata fuq valutazzjoni preċedenti ta’ 
applikazzjoni tajba tal-prinċipju ta’ 
reċiproċità sostanzjali fir-rigward tal-ftuħ 
tas-swieq bejn l-Unjoni Ewropea u Stati 
firmatarji terzi. Tali valutazzjoni tar-
reċiproċità sostanzjali hija estiża wkoll 
għall-pajjiżi terzi li mhumiex partijiet 
kontraenti mill-Ftehim dwar l-Akkwist 
tal-Gvern u li għandhom aċċess għas-suq 
Ewropew tal-akkwist pubbliku.

Or. lt

Emenda 92
Henri Weber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-applikazzjoni konkreta tal-Ftehim 
dwar l-Akkwisti Pubbliċi fil-qafas 
leġiżlattiv tal-Unjoni dwar l-akkwist 
pubbliku għandha tkun ibbażata fuq 
valutazzjoni preċedenti tal-applikazzjoni 
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korretta tal-prinċipju ta’ reċiproċità 
sostanzjali għall-ftuħ tas-swieq bejn l-
Unjoni u pajjiżi terzi firmatarji. Il-
valutazzjoni tal-eżistenza ta’ reċiproċità 
wiesgħa tgħodd ukoll fir-rigward tal-
pajjiżi terzi li ma jagħmlux parti mill-
Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi, iżda li 
għandhom aċċess għas-suq.

Or. fr

Emenda 93
Tiziano Motti, Ivo Belet

Proposta għal direttiva
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Esklużjonijiet speċifiċi fil-qasam tas-

servizz postali
1. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għal kuntratti pubbliċi għall-għan 
prinċipali li l-awtoritajiet kontraenti jiġu 
permessi li jipprovdu servizzi postali u 
servizzi oħra għajr servizzi postali.
2. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu:
(a) ‘servizzi postali’: tfisser servizzi li 
jikkonsistu fl-ikklerjar, l-issortjar, ir-rotta 
u l-kunsinna ta’ oġġetti postali. Dan 
għandu jinkludi kemm is-servizzi li 
jaqgħu fi ħdan, kif ukoll is-servizzi li 
jaqgħu barra mill-kamp ta’ applikazzjoni 
tas-servizz universali stabbilit 
f’konformità mad-Direttiva 97/67/KE;
(b)‘servizzi oħra għajr servizzi postali’: 
tfisser servizzi pprovduti fl-oqsma li 
ġejjin:
(i) servizzi ta’ ġestjoni tas-servizz tal-posta 
(servizzi li jseħħu qabel u wara d-dispaċċ, 
inklużi “servizzi ta’ ġestjoni tal-kamra tal-
ittri”);
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(ii) servizzi b’valur miżjud marbuta ma’ u 
pprovduti għal kollox permezz ta’ mezzi 
elettroniċi (inklużi t-trażmissjoni sigura 
ta’ dokumenti kodifikati permezz ta’ mezzi 
elettroniċi, servizzi ta’ ġestjoni tal-indirizzi 
u trażmissjoni ta’ posta elettronika 
rreġistrata);
(iii) servizzi li jikkonċernaw oġġetti postali 
li mhumiex inklużi fil-punt (i), bħall-posta 
diretta mingħajr l-ebda indirizz;
(iv) servizzi finanzjarji, kif definiti fis-
CPV taħt in-numri ta’ referenza minn 
66100000-1 sa 66720000-3 u fl-
Artikolu 19(c) u inkluż b’mod partikolari 
servizz ta’ ordnijiet ta’ flus postali u 
trasferimenti ġiro postali;
(v) servizzi filateliċi;
(vi) servizzi tal-loġistika (servizzi li 
jikkombinaw kunsinna fiżika u/jew il-
ħażna ma’ funzjonijiet mhux postali 
oħra).

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 94
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 95
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 96
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-awtoritajiet kontraenti parteċipanti ma 
jwettqux fis-suq miftuħ aktar minn 10% 
f’termini tal-fatturat tal-attivitajiet li 

(c) l-awtoritajiet kontraenti parteċipanti ma 
jwettqux fis-suq miftuħ kwalunkwe attività 
li hija relevanti fil-kuntest tal-ftehim.
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huma rilevanti fil-kuntest tal-ftehim;

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 97
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-kuntratt jirrigwarda l-
inċinerazzjoni tal-iskart, il-persentaġġ fil-
punti (1)(b), (3)(b) u (4)(c) ta’ dan l-
Artikolu huwa ta’ 50 %.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm tħassib speċifiku li l-kliem il-ġdid jista’ jkollu effetti ta’ ħsara fuq l-inċinerazzjoni tal-
iskart li altrimenti jidher bħala mod mixtieq mil-lat ambjentali sabiex jiġi ġestit l-iskart. 
Minħabba li f’xi Stati Membri l-awtoritajiet lokali huma obbligati mil-liġi li jamministraw l-
iskart muniċipali, dawn investew ammonti sinifikanti f’impjanti tl- inċinerazzjoni, investimenti 
li kieku ma kinux ikunu vijabbli kummerċjalment, u bil-livell minimu ta' 90 % ikollhom 
joħorġu sejħa għall-offerti għall-inċinerazzjoni tal-iskart għalkemm m’hemm l-ebda 
alternattiva kummerċjali reali li tikkunsidra l-kapaċità privata baxxa 

Emenda 98
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

jittrattaw lill-atturi ekonomiċi skont il-
prinċipji tal-ugwaljanza, in-
nondiskriminazzjoni, il-kompetizzjoni 
ħielsa u l-pubbliċità. Għandhom ukoll
jaġixxu b’mod trasparenti u proporzjonat, 
waqt li dejjem jiżguraw ġestjoni effiċjenti 
fl-użu tal-fondi pubbliċi.

Or. es

Emenda 99
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jittrattaw lill-atturi ekonomiċi bl-istess mod 
u mingħajr diskriminazzjoni u għandhom 
jaġixxu b’mod trasparenti u proporzjonat, 
filwaqt li jiżguraw l-użu effiċjenti tal-
fondi pubbliċi.

Or. en

Emenda 100
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madanakollu, fil-każ ta’ kuntratti pubbliċi 
ta’ servizzi u xogħlijiet kif ukoll kuntratti 
pubbliċi ta’ provvista li jkopru servizzi 
addizzjonali jew operazzjonijiet ta’ bini u 
installazzjoni, il-persuni ġuridiċi jistgħu 
jkunu meħtieġa jindikaw, fl-offerta jew 
fit-talba għal parteċipazzjoni, l-ismijiet u 
l-kwalifiki professjonali relevanti tal-

imħassar
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persunal li għandu jkun responsabbli mit-
twettiq tal-kuntratt inkwistjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex attur ekonomiku jagħmel offerta fuq ċerti kuntratti, diġà jeħtieġ li jkun irreġistrat 
legalment fil-pajjiż tad-domiċilju tiegħu u għalhekk wieħed irid jassumi, u għandu jiġi 
rikonoxxut b’mod reċiproku, li dan ikun josserva rekwiżiti professjonali rilevanti u speċifiċi. 
Li jintalbu l-ismijiet ta’ persuni sabiex jaħdmu fuq it-twassil tal-kuntratt huwa rekwiżit 
sproporzjonat, mhux meħtieġ u burokratiku li jikser ukoll il-prerogattiva tal-ġestjoni tal-
kumpaniji 

Emenda 101
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 102
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22 imħassar
Kondotta illeċita
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Fil-bidu tal-proċedura, il-kandidati 
għandhom ikunu meħtieġa jipprovdu 
dikjarazzjoni fuq l-unur li fl-imgħoddi ma 
għamlux dan li ġej u li l-anqas fil-ġejjini 
ma huma se:
(a) jinfluwenzaw fejn mhux mistħoqq il-
proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tal-
awtorità kontraenti jew jiksbu 
informazzjoni kunfidenzjali li tista’ 
tagħtihom vantaġġi inġusti fil-proċedura 
ta’ akkwist;
(b) jidħlu fi ftehimiet ma’ kandidati u 
offerenti oħra bil-għan li jgħawġu l-
kompetizzjoni;
(c) jipprovdu informazzjoni qarrieqa 
b’mod deliberat li jista’ jkollha 
influwenza materjali fuq id-deċiżjonijiet 
rigward l-esklużjoni, l-għażla jew l-għotja.

Or. en

Emenda 103
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 23a
Sistema ta’ kupuni għal servizzi

1. Fl-arranġament ta’ servizzi pubbliċi, l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jużaw 
sistema ta’ kupuni għal servizzi sabiex il-
klijenti jingħataw il-libertà li jagħżlu l-
fornitur tas-servizzi. Awtorità kontraenti 
tiddefinixxi l-valur tal-kupun għas-
servizzi kif ukoll is-servizzi li għalihom 
jista' jintuża u l-klijenti li jistgħu jużawh.
2. Awtorità kontraenti tista’ tistabbilixxi r-
rekwiżiti li l-fornitur tas-servizzi jkollu 
jissodisfa sabiex jiġi inkluż fis-sistema ta’ 
kupuni għas-servizzi. Dawn ir-rekwiżiti 
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jridu jkunu nondiskriminatorji u 
proporzjonali mas-suġġett tas-servizz. Il-
fornituri kollha tas-servizzi li jissodisfaw 
ir-rekwiżiti jridu jiġu inklużi fis-sistema.
Il-lista ta’ fornituri tas-servizzi trid tkun 
disponibbli pubblikament.
3. Awtorità kontraenti tista’ tagħżel ukoll 
il-fornituri tas-servizzi li jridu jiġu inklużi 
fis-sistema ta’ kupuni għal servizzi 
permezz ta’ proċedura provduta f’din id-
Direttiva.
4. Klijent jista’ jagħżel kwalunkwe 
fornitur tas-servizzi fis-sistema ta’ kupuni 
għal servizzi jew jagħżel li ma jużax is-
sistema.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fis-sitwazzjoni ekonomika attwali, hemm il-ħtieġa għal strumenti effettivi ġodda sabiex 
jittejbu s-servizzi pubbliċi. Sistema ta’ kupuni għal servizzi hija mod wieħed addizzjonali kif 
isir dan. Hija ta’ benefiċċju għall-SMEs minħabba li ħija faċli ħafna li sseħħ. Tagħti libertà 
tal-għażla liċ-ċittadin li jista' jiddeċiedi min huwa l-fornitur tas-servizzi.. Naturalment, 
sistema ta’ kupuni għas-servizzi hija ta’ benefiċċju għall-awtorità wkoll, minħabba li huwa 
ħafna aktar faċli li tiġi stabbilita sistema ta’ kupuni għal servizzi meta mqabbla mal-akkwist 
pubbliku.

Emenda 104
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 105
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Jistgħu jipprovdu wkoll li awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jużaw proċedura 
kompetittiva fil-forma ta' djalogu 
kompetittiv fi kwalunkwe wieħed mill-
każijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-amalgamazzjoni ta’ proċedura kompetittiva man-negozjati u d-djalogu kompetittiv għal 
finijiet ta’ simplifikazzjoni

Emenda 106
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn stat ta’ urġenza sostanzjat sew mill-
awtoritajiet kontraenti jrendi bħala 
imprattikabbli l-limitu ta’ żmien stabbilit 
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 tal-kuntratt.

3. Fejn stat ta’ urġenza sostanzjat sew mill-
awtoritajiet kontraenti jrendi bħala 
imprattikabbli l-limitu ta’ żmien stabbilit 
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 tal-kuntratt.

Urġenza tista’ mbagħad twassal biss li 
jitnaqqas il-limitu ta’ żmien, jekk din ma 
tkunx ikkawżata mill-awtoritajiet 
kontraenti nfushom.

Or. de
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Emenda 107
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 108
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu mħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tħassir għall-finijiet tas-simplifikazzjoni minħabba li l-proċedura mhijiex meħtieġa; jekk 
awtorità kontraenti tkun wettqet proċedura miftuħa iżda ma tkun irċeviet l-ebda offerta jew l-
ebda offerta kwalifikata, l-awtorità kontraenti tingħata l-permess li tuża l-proċedura 
nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel. Għalhekk, il-proċeduri ristretti jagħmlu l-
istabbiliment tar-regoli aktar kumpless, inqas trasparenti u jillimitaw il-kompetizzjoni 
mingħajr ma dan ikun meħtieġ.

Emenda 109
Jens Rohde
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Proposta għal direttiva
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu mħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet tas-simplifikazzjoni, l-Artikoli 27 u 28 għandhom ikunu amalgamati fi 
proċedura waħda.

Emenda 110
Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 111
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 112
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dawn li ġejjin ma għandhomx 
jinbidlu matul in-negozjati:
(a) id-deskrizzjoni tal-akkwist;
(b) il-parti tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi li 
tiddefinixxi r-rekwiżiti minimi;
(c) il-kriterji tal-għoti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jiddaħħal mill-Artikolu 27 wara li jiġu amalgamamti ż-żewġ proċeduri

Emenda 113
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-djalogi kompetittivi jistgħu jseħħu fi 
stadji suċċessivi sabiex jonqos in-numru ta’ 
soluzzjonijiet li jridu jiġi diskussi fl-istadju 
ta’ djalogu billi jiġu applikati l-kriterji tal-
għoti definiti fl-avviż dwar kuntratt jew 

4. (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija.)
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fid-dokument deskrittiv. Fl-avviż tal-
kuntratt jew fid-dokument deskrittiv, l-
awtorità kontraenti għandha tindikaw jekk 
hijiex se tuża din l-alternattiva.

Or. en

Emenda 114
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 115
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi sħubijiet għall-innovazzjoni, kull attur 
ekonomiku jista’ jissottometti talba sabiex 
jieħu sehem bħala tweġiba għal avviż dwar 

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

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

Or. en

Emenda 116
Vicky Ford, András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtoritajiet kontraenti 
m’għandhomx jeskludu l-aċċess għas-suq 
billi jiddeterminaw minn qabel is-
soluzzjoni innovattiva li jkunu qed ifittxu, 
iżda pjuttost għandhom ikunu miftuħa 
għal firxa ta' soluzzjonijiet differenti għal 
problema partikolari biex jinċentivaw l-
aktar ideat innovattivi.

Or. en

Emenda 117
Vicky Ford

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 118
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratt għandu jingħata b’konformità 
mar-regoli għal proċedura kompetittiva
permezz tan-negozjar stabbiliti fl-Artikolu 
27.

Il-kuntratt għandu jingħata b’konformità 
mar-regoli għal djalogu kompetittiv kif 
stabbilit fl-Artikolu 28.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Wara li jingħaqdu l-Artikoli 27 u 28

Emenda 119
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 120
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fejn ix-xogħlijiet, il-provvisti jew is-
servizzi jistgħu jiġu forniti minn attur 
ekonomiku partikolari biss minħabba 
waħda mir-raġunijiet li ġejjin:

imħassar

(i) in-nuqqas ta’ kompetizzjoni għal 
raġunijiet tekniċi;
(ii) il-protezzjoni ta’ privattivi, drittijiet 
tal-awtur jew drittijiet ta’ propjetà 



PE491.205v01-00 76/141 AM\904833MT.doc

MT

intellettwali oħrajn;
(iii) il-protezzjoni ta’ drittijiet esklussivi 
oħrajn.
Din l-eċċezzjoni tapplika biss meta ma 
jeżistu l-ebda alternattivi jew sostituti u n-
nuqqas ta’ kompetizzjoni mhijiex 
konsegwenza ta’ bidliet artifiċjali fil-
parametri tal-akkwist li rendewhom aktar 
speċifiċi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura miftuħa għandha tkun il-proċedura fil-inkontumaċja. F'każ li attur ekonomiku 
wieħed biss ikun disponibbli sabiex iwettaq ix-xogħlijiet, l-oġġetti jew is-servizzi meħtieġa, l-
awtorità kontraenti xorta tista' tapplika din il-proċedura skont il-punt (a). Mill-banda l-oħra, 
din id-dispożizzjoni tista’ tipprovdi opportunità biex tiġi evitata proċedura miftuħa 

Emenda 121
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal konsenji addizzjonali mill-fornitur 
oriġinali li huma maħsuba jew bħala 
sostituzzjoni tal-provvisti jew 
installazzjonijiet normali jew inkella bħala 
l-estensjoni ta’ provvisti jew 
installazzjonijiet eżistenti fejn bidla fil-
fornitur tkun tobbliga lill-awtorità 
kontraenti sabiex tikseb materjali li għandu 
karatteristiċi tekniċi differenti li jirriżultaw 
f’inkompatibilità jew diffikultajeit tekniċi 
sproporzjonati fit-tħaddim u l-
manutenzjoni; bħala regola ġenerali, id-
dewmien ta’ dawn il-kuntratti kif ukoll dak 
tal-kuntratti rikorrenti ma għandux jaqbeż 
it-tliet snin;

(b) għal konsenji addizzjonali mill-fornitur 
oriġinali li huma maħsuba jew bħala 
sostituzzjoni tal-provvisti jew 
installazzjonijiet normali jew inkella bħala 
l-estensjoni ta’ provvisti jew 
installazzjonijiet eżistenti fejn bidla fil-
fornitur tkun tobbliga lill-awtorità 
kontraenti sabiex tikseb materjal li għandu 
karatteristiċi tekniċi differenti li jirriżultaw 
f’inkompatibilità jew diffikultajiet tekniċi 
sproporzjonati fit-tħaddim u l-
manutenzjoni; id-dewmien ta’ dawn il-
kuntratti kif ukoll dak tal-kuntratti 
rikorrenti ma għandux jaqbeż it-tliet snin 
mill-kuntratt oriġinali;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

"Bħala regola ġenerali" hija terminoloġija vaga wisq u jekk għandu jkun hemm xi flessibbiltà 
meta wieħed jitbiegħed mit-tliet snin, bħala minimu, il-kriterji għal meta dan jista’ jsir 
għandhom jiġu definiti b’mod aktar konkret.

Emenda 122
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sabiex jingħataw kuntratti taħt sistema 
dinamika ta’ xiri, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom isegwu r-regoli tal-proċedura 
ristretta. Il-kandidati kollha li jissodisfaw 
il-kriterji tal-għażla għandhom jitħallew 
jużaw is-sistema; in-numru ta’ kandidati li 
għandhom jiġu ammessi għas-sistema ma 
għandux ikun limitat b’konformità mal-
Artikolu 64. Il-komunikazzjonijiet kollha 
fil-kuntest ta’ sistema dinamika ta’ xiri 
għandhom isiru biss b’mezzi elettroniċi 
skont l-Artikolu 19(2) sa (6).

2. Sabiex jingħataw kuntratti taħt sistema 
dinamika ta’ xiri, l-awtoritajiet kontraenti 
għandhom isegwu r-regoli tal-proċedura 
miftuħa. Il-kandidati kollha li jissodisfaw 
il-kriterji tal-għażla għandhom jitħallew 
jużaw is-sistema; in-numru ta’ kandidati li 
għandhom jiġu ammessi għas-sistema ma 
għandux ikun limitat b’konformità mal-
Artikolu 64. Il-komunikazzjonijiet kollha 
fil-kuntest ta’ sistema dinamika ta’ xiri 
għandhom isiru biss b’mezzi elettroniċi 
skont l-Artikolu 19(2) sa (6).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-proċedura ristretta tħassret u sabiex tiġi żgurata kompetizzjoni miftuħa u ġusta 
bejn atturi ekonomiċi sabiex jinkiseb aċċess għal sistema dinamika ta’ xiri, għandha tiġi 
applikata l-proċedura miftuħa sabiex jintgħażlu dawk l-atturi ekonomiċi 

Emenda 123
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 5 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 124
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 125
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi kif definiti 
fil-punt 1 tal-Anness VIII għandhom jiġu 

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

stabbiliti fid-dokumenti tal-akkwist. Huma 
għandhom jiddefinixxu l-funzjonalità li 
għandha titwassal minn xogħol, servizz 
jew provvista.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 126
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 127
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 128
Zigmantas Balčytis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. lt

Emenda 129
Zigmantas Balčytis

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1a – punt a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. lt

Emenda 130
Zigmantas Balčytis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) karatteristiċi taċ-ċiklu tal-ħajja;

Or. lt

Emenda 131
Zigmantas Balčytis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) proċess ta’ produzzjoni soċjalment 
sostenibbli;

Or. lt

Emenda 132
Zigmantas Balčytis

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1a – punt d (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. lt

Emenda 133
Zigmantas Balčytis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) sigurtà jew dimensjonijiet, li jinkludu 
l-proċeduri dwar il-garanzija tal-kwalità, 
it-terminoloġija, is-simboli, l-ittestjar u l-
metodi ta’ valutazzjoni, l-imballaġġ, l-
immarkar u l-ittikkettar, l-istruzzjonijiet 
għall-utent;

Or. lt

Emenda 134
Zigmantas Balčytis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 135
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Mingħajr ħsara għar-regoli tekniċi 
nazzjonali mandatorji, sa fejn ikunu 
kompatibbli mal-liġi tal-Unjoni, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jiġu 
formulati b’wieħed minn dawn il-modi li 
ġejjin:

3. Mingħajr ħsara għar-regoli tekniċi 
nazzjonali mandatorji, sa fejn ikunu 
kompatibbli mal-liġi tal-Unjoni, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jiġu
formulati bil-mod li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 136
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) permezz ta’ referenza għall-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u, fl-ordni ta’ 
preferenza, għall-istandards nazzjonali li 
jittrasponu l-istandards Ewropej, l-
approvazzjonijiet tekniċi Ewropej, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi komuni, l-
istandards internazzjonali, sistemi ta’ 

(b) barra minn hekk, bħala mezz ta’ 
suppożizzjoni ta’ konformità ma’ dawn ir-
rekwiżiti ta’ prestazzjoni jew funzjonali, 
tista’ ssir referenza għall-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi u, fl-ordni ta’ 
preferenza, għall-istandards nazzjonali li 
jittrasponu l-istandards Ewropej, l-
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referenzi tekniċi oħrajn stabbiliti mill-
entitajiet ta’ standardizzazzjoni Ewropej 
jew — fejn dawk ma jeżistux — l-
istandards nazzjonali, l-approvazzjonijiet 
tekniċi nazzjonali jew l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi nazzjonali relatati mad-disinn, il-
kalkolu u t-twettiq ta’ xogħlijiet u l-użu tal-
provvisti; kull referenza għandha tkun 
akkumpanjata mill-kliem ‘jew 
ekwivalenti’;

approvazzjonijiet tekniċi Ewropej, l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi komuni, l-
istandards internazzjonali, sistemi ta’ 
referenzi tekniċi oħrajn stabbiliti mill-
entitajiet ta’ standardizzazzjoni Ewropej 
jew — fejn dawk ma jeżistux — l-
istandards nazzjonali, l-approvazzjonijiet 
tekniċi nazzjonali jew l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi nazzjonali relatati mad-disinn, il-
kalkolu u t-twettiq ta’ xogħlijiet u l-użu tal-
provvisti; kull referenza għandha tkun 
akkumpanjata mill-kliem 'jew
ekwivalenti';

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 137
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) f’termini ta’ rekwiżiti ta’ rendiment 
jew ta’ funzjoni kif imsemmi fil-punt (a), 
b’referenza għall-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi msemmija fil-punt (b) bħala mezz 
ta’ suppożizzjoni ta’ konformità ma’ dawn 
ir-rekwiżiti ta’ rendiment jew ta’ funzjoni;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 138
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) permezz ta’ referenza għall-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi msemmija fil-
punt (b) għal ċerti karatteristiċi, u 
b’referenza għar-rekwiżiti ta’ rendiment 
jew ta’ funzjoni msemmija fil-punt (a) 
għal karatteristiċi oħrajn.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 139
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm dan ma jkunx ġustifikat mis-
suġġett tal-kuntratt, l-ispeċifikazzjonijiet

4. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ma 
għandhomx jirreferu għall-għamla jew is-
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tekniċi ma għandhomx jirreferu għall-
għamla jew is-sors speċifiċi, jew proċess 
partikolari, jew għal marki kummerċjali, 
privattivi, tipi jew oriġini jew produzzjoni 
speċifika bl-effett li jiġu favoriti jew 
eliminati ċerti impriżi jew ċerti prodotti. 
Din ir-referenza għandha tkun permessa 
fuq bażi eċċezzjonali, fejn ma tkunx 
possibbli deskrizzjoni preċiża u leġibbli 
biżżejjed tas-suġġett tal-kuntratt skont il-
paragrafu 3. Din ir-referenza għandha tkun 
akkumpanjata mill-kliem “jew 
ekwivalenti”.

sors speċifiċi, jew għal proċess partikolari, 
jew għal marki kummerċjali, privattivi, tipi 
jew oriġini jew produzzjoni speċifika bl-
effett li jiġu favoriti jew eliminati ċerti 
impriżi jew ċerti prodotti. Din ir-referenza 
għandha tkun permessa fuq bażi 
eċċezzjonali, fejn ma tkunx possibbli 
deskrizzjoni preċiża u intelliġibbli
biżżejjed tas-suġġett tal-kuntratt skont il-
paragrafu 3. Din ir-referenza għandha tkun 
akkumpanjata mill-kliem ‘jew 
ekwivalenti’.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ kjarifika, ma hemmx il-ħtieġa għall-kliem "sakemm dan ma jkunx 
ġustifikat mis-suġġett tal-kuntratt" minħabba li dispożizzjoni diġà tipprovdi għal "ċirkostanzi 
eċċezzjonali". Għalhekk, dan għandu jitneħħa sabiex ikun ċar li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
ma jirreferux għal proċessi, privattivi eċċ. speċifiċi bħala r-regola awtomatika.

Emenda 140
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn awtorità kontraenti tuża l-għażla 
stabbilita fil-punt (a) tal-paragrafu 3 li
tifformula speċifikazzjonijiet tekniċi 
f’termini ta’ rekwiżiti ta’ rendiment jew 
ta’ funzjoni, ma għandhiex tiċħad offerta 
għal xogħlijiet, provvisti jew servizzi li 
jikkonformaw ma’ standard nazzjonali li 
jittrasponi standard Ewropew, 
approvazzjoni teknika Ewropea, 
speċifikazzjoni teknika komuni, standard 
internazzjonali jew sistema ta’ referenza 
teknika stabbilita minn entità ta’ 
standardizzazzjoni Ewropew, fejn dawk l-
ispeċifikazzjonijiet jindirizzaw ir-rekwiżiti 
ta’ rendiment jew ta’ funzjoni li hi tkun 

Fejn awtorità kontraenti tuża l-għażla 
stabbilita fil-punt (b) tal-paragrafu 3 biex 
tifformula speċifikazzjonijiet tekniċi, ma 
għandhiex tiċħad offerta għal xogħlijiet, 
provvisti jew servizzi li jikkonformaw ma’ 
standard nazzjonali li jittrasponi standard 
Ewropew, approvazzjoni teknika Ewropea, 
speċifikazzjoni teknika komuni, standard 
internazzjonali jew sistema ta’ referenza 
teknika stabbilita minn entità ta’ 
standardizzazzjoni Ewropew, fejn dawk l-
ispeċifikazzjonijiet jindirizzaw ir-rekwiżiti 
ta’ rendiment jew ta’ funzjoni li hi tkun 
stabbilixxiet.
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stabbilixxiet.

Or. en

Emenda 141
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-awtoritajiet kontraenti jistabbilixxu 
karatteristiċi ambjentali, soċjali jew 
karatteristiċi oħrajn ta’ xogħlijiet, servizz 
jew provvista f’termini ta’ rekwiżiti ta’ 
twettiq jew funzjonali kif imsemmi fil-punt 
(a) tal-Artikolu 40 (3), dawn jistgħu jkunu 
jeħtieġu li dawn ix-xogħlijiet, servizzi jew 
provvisti jingħataw tikketta speċifika, 
dejjem jekk jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet 
kollha li ġejjin:

Fejn l-awtoritajiet kontraenti jistabbilixxu 
karatteristiċi ambjentali ta’ xogħlijiet, 
servizz jew provvista f’termini ta’ rekwiżiti 
ta’ twettiq jew funzjonali kif imsemmi fil-
punt (a) tal-Artikolu 40 (3), dawn jistgħu 
jkunu jeħtieġu li dawn ix-xogħlijiet, 
servizzi jew provvisti jingħataw tikketta 
speċifika, dejjem jekk jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-karatteristiċi ambjentali jistgħu jiġu integrati f’kuntratt tal-akkwist pubbliku minħabba li 
jista’ jiġi marbut direttament mal-kwalità tax-xogħol, is-servizz jew l-oġġett li jitwassal. Il-
karatteristiċi soċjali mhumiex marbuta direttament mal-kwalità mwassla u l-għanijiet tal-
politika soċjali għandhom għalhekk jinkisbu permezz tal-politika soċjali.

Emenda 142
Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

karatteristiċi tax-xogħlijiet, provvisti jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt;

Or. en

Emenda 143
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn tikketta tissodisfa l-kundizzjonijiet 
speċifikati fil-punti (b), (c), (d) u (e) tal-
paragrafu 1 iżda anki tistabbilixxi 
rekwiżiti mhux marbutin mas-suġġett tal-
kuntratt, l-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jiddefinixxu l-ispeċifikazzjoni teknika 
b’referenza għal dawk tal-
ispeċifikazzjonijiet dettaljati ta’ dik it-
tikketta, jew inkella, fejn dan ikun 
neċessarju, partijiet minnha li huma 
marbutin mas-suġġett tal-kuntratt u li 
jkunu xierqa sabiex jiddefinixxu l-
karatteristiċi ta’ dan is-suġġett.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk tikketta tkopri aktar kundizzjonijiet jew kriterji milli jkun mitlub dan m’għandux iwassal 
għal aktar rekwiżiti ta’ dokumentazzjoni.

Emenda 144
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jaċċettaw mezzi xierqa oħra ta’ prova 

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

ta’ prova differenti minn dawk imsemmija 
fil-paragrafu 1, bħal dossier tekniku tal-
manifattur fejn l-attur ekonomiku 
kkonċernat ma jkollux aċċess għaċ-
ċertifikati jew għar-rapporti tat-test 
imsemmija fil-paragrafu 1, jew l-ebda 
possibilità li jiksibhom fi ħdan il-limiti ta’ 
żmien relevanti.

Or. en

Emenda 145
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu
jawtorizzaw lill-offerenti sabiex
jissottomettu varjanti. Fl-avviż dwar 
kuntratt jew, fejn jintuża avviż informattiv 
minn qabel bħala mezz ta’ sejħa għall-
kompetizzjoni, fl-istedina għall-konferma 
tal-interess, għandhom jindikaw jekk 
jawtorizzawx il-varjanti jew le. Jekk ma 
jkunx hemm indikazzjoni, il-varjanti 
m’humiex awtorizzati.

1. L-awtoritajiet kontraenti għandhom
joffru l-possibilità lill-offeranti li dawn
jissottomettu varjanti.

Or. de

Emenda 146
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jawtorizzaw lill-offerenti sabiex 
jissottomettu varjanti. Fl-avviż dwar 

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

kuntratt jew, fejn jintuża avviż informattiv 
minn qabel bħala mezz ta’ sejħa għall-
kompetizzjoni, fl-istedina għall-konferma 
tal-interess, għandhom jindikaw jekk 
jawtorizzawx il-varjanti jew le. L-
awtoritajiet kontraenti ma jistgħux 
jirrifjutaw offerti alternattivi li jistgħu 
jippruvaw li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' 
funzjoni tal-kuntratt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom ikunu permessi l-varjanti u jidher sproporzjonat li jiġu pprojbiti offerenti 
alternattivi. Il-parteċipazzjoni fi proċess tal-akkwist pubbliku teħtieġ ħafna riżorsi kemm 
għall-awtoritajiet kontraenti kif ukoll l-atturi ekonomiċi; dawn tal-aħħar mhumiex se jaħlu 
riżorsi umani u finanzjarji fuq offerta kieku ma kinux jemmnu li s-soluzzjoni tagħhom tista’ 
tissodisfa l-ħtiġijiet tal-kuntratt.

Emenda 147
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtoritajiet 
kontraenti li jawtorizzaw varjanti
għandhom jiddikjaraw ir-rekwiżiti minimi 
li għandhom jintlaħqu mill-varjanti u 
kwalunkwe rekwiżiti speċifiċi għall-
preżentazzjoni tagħhom. 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.

2. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jiddikjaraw ir-
rekwiżiti minimi li għandhom jintlaħqu 
mill-varjanti u kwalunkwe rekwiżiti 
speċifiċi għall-preżentazzjoni tagħhom. 
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.

Or. de

Emenda 148
Werner Langen
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Proposta għal direttiva
Artikolu 43 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 149
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew 
ikbar mil-limiti minimi pprovduti fl-
Artikolu 4 iżda li ma humiex inqas minn 
EUR 500 000, determinati skont l-
Artikolu 5, meta l-awtorità kontraenti ma 
tqisx xieraq li jinqasmu f'lottijiet, għandha 
tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew fl-
istedina għall-konferma tal-interess 
spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet 
tagħha.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-awtorità kontraenti taqsam il-kuntratt f’lottijiet sabiex ikun aktar faċli li 
l-SMEs jipparteċipaw f'kompetizzjonijiet għall-offerti pubbliċi. Madankollu, ma għandux ikun 



PE491.205v01-00 92/141 AM\904833MT.doc

MT

hemm obbligu ta’ tqassim f'lottijiet, minħabba li mbagħad l-awtorità kontraenti tista’ taqsam 
f’'lottijiet ftehim li ma kellux jitqassam. Ħafna drabi dan huwa l-każ, pereżempju fil-każ ta’ 
kuntratti ta’ konstruzzjoni u tal-IT. Ikun diffiċli wkoll li jiġu definiti fil-prattika d-daqs u l-
valur tal-lottijiet.

Emenda 150
Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kuntratti pubbliċi jistgħu jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew ikbar 
mil-limiti minimi pprovduti fl-Artikolu 4 
iżda li ma humiex inqas minn EUR 500 
000, determinati skont l-Artikolu 5, meta l-
awtorità kontraenti ma tqisx xieraq li 
jinqasmu f'lottijiet, għandha tipprovdi fl-
avviż tal-kuntratt jew fl-istedina għall-
konferma tal-interess spjegazzjoni 
speċifika tar-raġunijiet tagħha.

Il-kuntratti pubbliċi għandhom jinqasmu 
f’lottijiet omoġeni jew eteroġeni. Għal 
kuntratti b’valur ekwivalenti għal jew ikbar 
mil-limiti minimi pprovduti fl-Artikolu 4 
iżda li ma humiex inqas minn 
EUR 500 000, determinati skont l-
Artikolu 5, meta l-awtorità kontraenti ma 
tqisx xieraq li jinqasmu f'lottijiet, għandha 
tipprovdi fl-avviż tal-kuntratt jew fl-
istedina għall-konferma tal-interess 
spjegazzjoni speċifika tar-raġunijiet 
tagħha.

Or. en

Emenda 151
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 152
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 153
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal proċeduri ristretti u kompetittivi
permezz tan-negozjar, l-awtoritajiet 
kontraenti sottoċentrali jistgħu jużaw avviż 
informattiv minn qabel bħala sejħa għall-
kompetizzjoni skont l-Artikolu 24(2), 
dejjem jekk l-avviż jissodisfa l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Għal djalogu kompetittiv, l-awtoritajiet 
kontraenti sottoċentrali jistgħu jużaw avviż 
informattiv minn qabel bħala sejħa għall-
kompetizzjoni skont l-Artikolu 24(2), 
dejjem jekk l-avviż jissodisfa l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal konsistenza mat-tħassir tal-Artikolu 26 u 27

Emenda 154
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 46 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jindika li l-kuntratt se jingħata permezz 
ta’ proċedura kompetittiva permezz tan-
negozjar mingħajr pubblikazzjoni ulterjuri 
ta’ sejħa għall-kompetizzjoni u li jistieden 
lill-atturi ekonomiċi interessati sabiex 
jesprimu l-interess tagħhom bil-miktub;

(b) jindika li l-kuntratt se jingħata permezz 
ta’ djalogu kompetittiv mingħajr 
pubblikazzjoni ulterjuri ta’ sejħa għall-
kompetizzjoni u li jistieden lill-atturi 
ekonomiċi interessati sabiex jesprimu l-
interess tagħhom bil-miktub;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal konsistenza mat-tħassir tal-Artikolu 26 u 27

Emenda 155
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Emenda 156
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi proċeduri ristretti, proċeduri ta’ djalogu 
kompetittiv, sħubijiet għall-innovazzjoni u 
proċeduri kompetittivi permezz tan-
negozjar, b’mod simultanju u bil-miktub, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom jistiednu 
lill-kandidati magħżula sabiex 
jissottomettu l-offerti tagħhom jew, fil-każ 
ta’ djalogu kompetittiv, sabiex jieħdu 
sehem fid-djalogu.

Fi proċeduri ta’ djalogu kompetittiv u
sħubijiet għall-innovazzjoni, b’mod 
simultanju u bil-miktub, l-awtoritajiet 
kontraenti għandhom jistiednu lill-
kandidati magħżula sabiex jissottomettu l-
offerti tagħhom jew, fil-każ ta’ djalogu 
kompetittiv, sabiex jieħdu sehem fid-
djalogu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal konsistenza mat-tħassir tal-Artikolu 26 u 27

Emenda 157
Henri Weber

Proposta għal Direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu
jiddeċiedu li ma jagħtux kuntratt lill-
offerent li jissottometti l-aħjar offerta fejn 
dawn ikunu stabbilixxew li l-offerta ma 
tikkonformax, għall-inqas b’mod 
ekwivalenti mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew tal-liġi ambjentali 
jew mad-dispożizzjonijiet tal-liġi 
internazzjonali soċjali u ambjentali elenkati 
fl-Anness XI.

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

Or. fr

Emenda 158
Jean-Pierre Audy

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr

Emenda 159
Henri Weber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-parteċipazzjoni fl-isfruttament tat-
traffikar tal-bnedmin u t-tħaddim tat-tfal 
skont id-Direttiva 2011/36/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-



AM\904833MT.doc 97/141 PE491.205v01-00

MT

5 ta’ April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-
ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-
protezzjoni tal-vittmi tiegħu1.
_____________
1 ĠU L 101 tal-15.4.2011, p. 1

Or. fr

Emenda 160
Jean-Pierre Audy

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) fejn ir-regolament jiżgura li l-
prinċipju ta’ reċiproċità kummerċjali li 
jipperemtti li kull intrapriża Ewropea 
tapplika għal xiri pubbliku fl-Istat ta’ 
oriġini tal-applikant jew tal-offerent, 
mhux qed jiġi rispettat;

Or. fr

Emenda 161
Henri Weber

Proposta għal Direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorità kontraenti tista’ teskludi lil 
kwalunkwe attur milli jieħu sehem 
f’kuntratt pubbliku jekk tkun sodisfatta 
waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

Awtorità kontraenti teskludi lil kwalunkwe 
attur milli jieħu sehem f’kuntratt pubbliku 
jekk tkun sodisfatta waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. fr
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Emenda 162
Henri Weber

Proposta għal Direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn tkun mgħarrfa bi kwalunkwe 
vjolazzjoni tal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew il-liġi ambjentali 
jew tad-dispożizzjonijiet tal-liġi 
internazzjonali soċjali u ambjentali elenkati 
fl-Anness XI. Konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew ma’ 
dispożizzjonijiet internazzjonali tinkludi 
wkoll konformità b’mod ekwivalenti.

(a) fejn tkun mgħarrfa bi kwalunkwe 
vjolazzjoni tal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew il-liġi ambjentali 
stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew 
dik nazzjonali, u l-ftehimiet kollettivi 
applikabbli fil-post fejn isir ix-xogħol u 
jingħata s-servizz jew tad-dispożizzjonijiet 
tal-liġi internazzjonali soċjali u ambjentali 
elenkati fl-Anness XI. Konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew ma’ 
dispożizzjonijiet internazzjonali tinkludi 
wkoll konformità b’mod ekwivalenti.

Or. fr

Emenda 163
Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn tkun mgħarrfa bi kwalunkwe
vjolazzjoni tal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew il-liġi ambjentali 
jew tad-dispożizzjonijiet tal-liġi 
internazzjonali soċjali u ambjentali elenkati 
fl-Anness XI. Konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew ma’ 
dispożizzjonijiet internazzjonali tinkludi 
wkoll konformità b’mod ekwivalenti.

(a) fejn tkun tista’ tipprova ksur tal-obbligi 
stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-
qasam tal-liġi soċjali u tax-xogħol jew il-
liġi ambjentali jew tad-dispożizzjonijiet 
tal-liġi internazzjonali soċjali u ambjentali 
elenkati fl-Anness XI. Konformità mal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew ma’ 
dispożizzjonijiet internazzjonali tinkludi 
wkoll konformità b’mod ekwivalenti.

Or. en
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Emenda 164
Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 165
Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) fejn l-awtorità kontraenti tista’ turi 
evidenza li tagħti prova li l-attur 
ekonomiku huwa ħati ta’ kondotta 
professjonali ħażina u serja oħra;

Or. en

Emenda 166
Henri Weber

Proposta għal Direttiva
Artikolu 55 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-awtorità kontraenti għandha 
teskludi mill-parteċipazzjoni f’akkwist 
pubbliku lil kull attur ekonomiku jekk xi 
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waħda mill-kundizzjonijiet stabbiliti fil-
paragrafi 1, 2 jew 3 ta’ dan l-Artikolu 
tkun sodisfatta minn sottokuntrattur li 
jkun propost mill-attur ekonomiku skont 
l-Artikolu 71.

Or. fr

Emenda 167
Henri Weber

Proposta għal Direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) f’konformità mar-regoli u l-
istandards fis-seħħ fil-qasam tas-saħħa u 
s-sigurtà, il-liġi soċjali u tax-xogħol 
stipulati fil-leġiżlazzjonijiet tal-Unjoni u 
nazzjonali kif ukoll fil-ftehimiet kollettivi 
li japplikaw fil-post fejn isir ix-xogħol, is-
servizz jew il-provvista.

Or. fr

Emenda 168
Pilar del Castillo Vera

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jillimitaw kwalunkwe kundizzjoni għal 
parteċipazzjoni għal dawk li huma xierqa li 
jiżguraw li kandidat jew offerent għandu l-
kapaċitajiet legali u finanzjarji u l-
abilitajiet kummerċjali u tekniċi li jwettaq 
il-kuntratt li għandu jingħata. Ir-rekwiżiti 
kollha għandhom ikunu relatati u 
strettament proporzjonati mas-suġġett tal-

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

suġġett tal-kuntratt, billi jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li tiġi żgurata 
kompetizzjoni ġenwina.

Or. es

Emenda 169
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 56 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 170
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 171
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 59 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 172
Henri Weber

Proposta għal Direttiva
Artikolu 61 – titolu



AM\904833MT.doc 103/141 PE491.205v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)

Or. fr

Emenda 173
Henri Weber

Proposta għal Direttiva
Artikolu 61 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jitolbu għal ċertifikati ppreparati minn 
korpi indipendenti li jivverifikaw li l-attur 
ekonomiku jikkonforma mar-regoli u l-
istandards fil-qasam tal-liġi tas-saħħa u s-
sigurtà, soċjali u tax-xogħol stipulati mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni u nazzjonali u 
mill-ftehimiet kollettivi li japplikaw fil-
post fejn ser jitwettaq ix-xogħol, is-servizz 
jew il-provvista.

Or. fr

Emenda 174
Henri Weber

Proposta għal Direttiva
Artikolu 61 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta ssirilhom talba, l-Istati Membri 
għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-
Istati Membri oħra skont l-Artikolu 88, 
kwalunkwe informazzjoni relatata mad-
dokumenti pprovduti bħala prova ta’ 
konformità mal-istandards tal-kwalità u

3. Meta ssirilhom talba, l-Istati Membri 
għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ 
Stati Membri oħrajn, skont l-Artikolu 88, 
kwalunkwe informazzjoni relatata mad-
dokumenti mressqa bħala prova ta’ 
konformità mal-istandards tal-kwalità u 
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ambjentali msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ 
dan l-Artikolu.

ambjentali, kif ukoll dawk soċjali
msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-
Artikolu.

Or. fr

Emenda 175
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 62 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 176
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 62 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 177
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 62 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 178
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 63
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu mħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ostakolu sproporzjonat u mhux meħtieġ, l-ewwel nett attur ekonomiku għandu jkun irreġistrat 
legalment fi Stat Membru skont ir-rekwiżiti għas-settur/professjoni relevanti. Barra minn 
hekk, bl-introduzzjoni tal-Passaport tal-Akkwisti Pubbliċi, ma għandux ikun meħtieġ li jiġu 
implimentati listi addizzjonali mfassla fi Stati Membri differenti, minħabba li dan jista' 
jwassal għar-riskju ta’ tnaqqis fil-kompetizzjoni u l-ħolqien ta’ ostakoli ġodda fis-suq uniku.

Emenda 179
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 64 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi proċeduri ristretti, proċeduri 
kompetittivi permezz tan-negozjar,
proċeduri ta’ djalogu kompetittiv u 
sħubijiet għall-innovazzjoni, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jillimitaw in-numru ta’ 
kandidati li jissodisfaw il-kriterji tal-għażla 
li se jistiednu għall-offerti jew sabiex 
imexxu djalogu, jekk ikun hemm numru 
suffiċjenti ta’ kandidati kwalifikati 
disponibbli.

Fi proċeduri ta’ djalogu kompetittiv u 
sħubijiet għall-innovazzjoni, l-awtoritajiet 
kontraenti jistgħu jillimitaw in-numru ta’ 
kandidati li jissodisfaw il-kriterji tal-għażla 
li se jistiednu għall-offerti jew sabiex 
imexxu djalogu, jekk ikun hemm numru 
suffiċjenti ta’ kandidati kwalifikati 
disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal konsistenza mal-amalgamazzjoni tal-proċedura kompetittiva man-negozjar u d-djalogu 
kompetittiv

Emenda 180
Jens Rohde
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Proposta għal direttiva
Artikolu 64 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-proċedura ristretta, in-numru minimu 
ta’ kandidati għandu jkun ħamsa. Fil-
proċedura kompetittiva permezz tan-
negozjar, fil-proċedura ta’ djalogu 
kompetittiv u fis-sħubija għall-
innovazzjoni, il-minimu għandu jkun ta’ 
tlieta. Fi kwalunkwe każ, in-numru ta’ 
kandidati mistiedna għandu jkun biżżejjed 
sabiex tkun żgurata kompetizzjoni 
ġenwina.

Fil-proċedura tad-djalogu kompetittiv, in-
numru minimu ta’ kandidati għandu jkun 
sitta u fis-sħubija għall-innovazzjoni, il-
minimu għandu jkun ta’ tlieta. Fi 
kwalunkwe każ, in-numru ta’ kandidati 
mistiedna għandu jkun biżżejjed sabiex 
tkun żgurata kompetizzjoni ġenwina.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal konsistenza mal-amalgamazzjoni tal-proċedura kompetittiva man-negozjar u d-djalogu 
kompetittiv. Barra minn hekk, in-numru minimu ta’ kandidati għad-djalogu kompetittiv 
għandu jkun ogħla minn 3 minħabba li l-għan tal-proċedura huwa li jġib il-flessibbiltà, 
sabiex ma tkunx limitata l-kompetizzjoni. Għas-sħubija tal-innovazzjoni, 3 kandidati jidhru 
aktar raġonevoli minħabba li f’kuntratti tqal tar-riċerka u l-innovazzjoni, is-suq ikun iżgħar 

Emenda 181
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-aktar offerta ekonomikament
vantaġġjuża;

(a) l-offerta bl-aħjar valur għall-flus;

Or. en

Emenda 182
Henri Weber
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Proposta għal Direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aktar spiża baxxa. imħassar

Or. fr

Emenda 183
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 184
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-aktar spiża baxxa. (b) l-aktar prezz baxx.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem attwali tad-Direttiva fl-Artikolu 53 dwar il-'prezz' għandu jinżamm minflok 'spiża'. 
Dan iżid iċ-ċarezza legali bejn iż-żewġ għażliet, jew 'l-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża' jew 'l-aktar prezz baxx'. B’dan il-mod jista’ jiġi applikat il-kriterju ta’ qabel 
meta s-suġġett ta’ kuntratt ikun ta’ natura aktar kumplessa u l-prezz totali jimplika b’mod 
indirett firxa aktar wiesgħa ta’ spejjeż. Dan tal-aħħar għandu jinżamm bħala għażla għall-
awtorità kontraenti għax-xiri ta’ oġġetti u servizzi standardizzati.
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Emenda 185
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż jistgħu jiġu valutati, skont l-
għażla tal-awtorità kontraenti, fuq il-bażi 
tal-prezz biss jew billi jintuża approċċ tal-
kosteffiċenza, bħall-approċċ tal-ispejjeż 
tul iċ-ċiklu tal-ħajja, skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 67.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Imħassar wara l-bidla  fl-Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punti a u b.

Emenda 186
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż jistgħu jiġu valutati, skont l-
għażla tal-awtorità kontraenti, fuq il-bażi 
tal-prezz biss jew billi jintuża approċċ tal-
kosteffiċenza, bħall-approċċ tal-ispejjeż 
tul iċ-ċiklu tal-ħajja, skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 67.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem attwali tad-Direttiva fl-Artikolu 53 dwar il-'prezz' għandu jinżamm minflok 'spiża'. 
Dan iżid iċ-ċarezza legali bejn iż-żewġ għażliet, jew 'l-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża' jew 'l-aktar prezz baxx' u l-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja għandhom ikunu parti 
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mill-formazzjoni tal-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża.

Emenda 187
András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispejjeż jistgħu jiġu valutati, skont l-
għażla tal-awtorità kontraenti, fuq il-bażi 
tal-prezz biss jew billi jintuża approċċ tal-
kosteffiċenza, bħall-approċċ tal-ispejjeż tul 
iċ-ċiklu tal-ħajja, skont il-kundizzjonijiet 
stabbiliti fl-Artikolu 67.

L-ispejjeż jistgħu jiġu valutati, skont l-
għażla tal-awtorità kontraenti, fuq il-bażi 
tal-prezz biss fil-każ ta’ prodotti 
standardizzati ħafna jew billi jintuża 
approċċ tal-kosteffikaċja, bħall-approċċ tal-
ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja, skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 67.

Or. en

Emenda 188
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mill-punt ta’ vista tal-awtorità 
kontraenti, l-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża msemmija fil-putn (a) tal-
paragrafu 1 għandha tiġi identifikata fuq il-
bażi tal-kriterji marbutin mas-suġġett tal-
kuntratt pubbliku inkwistjoni. Dawk il-
kriterji għandhom jinkludu, minbarra l-
prezz jew l-ispejjeż imsemmija fil-punt (b) 
tal-paragrafu 1, kriterji oħrajn marbutin 
mas-suġġett tal-kuntratt pubbliku 
inkwistjoni, bħal:

2. Mill-perspettiva tal-awtorità kontraenti, 
l-offerta bl-aħjar valur għall-flus
imsemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 
għandha tiġi identifikata fuq il-bażi tal-
kriterji marbutin mas-suġġett tal-kuntratt 
pubbliku inkwistjoni. Dawk il-kriterji 
għandhom jinkludu, minbarra l-ispiża taċ-
ċiklu tal-ħajja msemmija fil-punt (b) tal-
paragrafu 1, kriterji oħrajn marbutin mas-
suġġett tal-kuntratt pubbliku inkwistjoni, 
bħal:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Adattat għat-tibdil fl-Artikolu 66 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punti a u b.

Emenda 189
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mill-punt ta’ vista tal-awtorità 
kontraenti, l-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża msemmija fil-putn (a) tal-
paragrafu 1 għandha tiġi identifikata fuq il-
bażi tal-kriterji marbutin mas-suġġett tal-
kuntratt pubbliku inkwistjoni. Dawk il-
kriterji għandhom jinkludu, minbarra l-
prezz jew l-ispejjeż imsemmija fil-punt (b) 
tal-paragrafu 1, kriterji oħrajn marbutin 
mas-suġġett tal-kuntratt pubbliku 
inkwistjoni, bħal:

2. Mill-perspettiva tal-awtorità kontraenti, 
l-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża 
msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1 
għandha tiġi identifikata fuq il-bażi tal-
kriterji marbutin mas-suġġett tal-kuntratt 
pubbliku inkwistjoni. Dawk il-kriterji 
għandhom jinkludu, minbarra l-prezz, 
kriterji oħrajn marbutin mas-suġġett tal-
kuntratt pubbliku inkwistjoni, bħal:

Or. en

Emenda 190
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mill-punt ta’ vista tal-awtorità 
kontraenti, l-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża msemmija fil-putn (a) tal-
paragrafu 1 għandha tiġi identifikata fuq il-
bażi tal-kriterji marbutin mas-suġġett tal-
kuntratt pubbliku inkwistjoni. Dawk il-
kriterji għandhom jinkludu, minbarra l-
prezz jew l-ispejjeż imsemmija fil-punt (b) 
tal-paragrafu 1, kriterji oħrajn marbutin 
mas-suġġett tal-kuntratt pubbliku 

2. Mill-perspettiva tal-awtorità kontraenti, 
l-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża 
msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1
għandha tiġi identifikata fuq il-bażi tal-
kriterji marbutin direttament mas-suġġett 
tal-kuntratt pubbliku inkwistjoni. Dawk il-
kriterji għandhom jinkludu, minbarra l-
prezz jew l-ispejjeż imsemmija fil-punt (b) 
tal-paragrafu 1, kriterji oħrajn marbutin 
direttament mas-suġġett tal-kuntratt 
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inkwistjoni, bħal: pubbliku inkwistjoni, bħal:

Or. en

Emenda 191
Vicky Ford, András Gyürk

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 192
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 193
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) l-ispiża taċ-ċiklu tal-ħajja u l-kwalità, 
inklużi l-mertu tekniku, il-karatteristiċi 
estetiċi u funzjonali, l-aċċessibilità, id-
disinjar għall-utenti kollha, il-karatteristiċi 
ambjentali u l-karattru innovattiv;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem attwali tad-Direttiva fl-Artikolu 53 dwar il-'prezz' għandu jinżamm minflok 'spiża'. 
Dan se jżid iċ-ċarezza legali bejn iż-żewġ għażliet, jew 'l-aktar offerta ekonomikament 
vantaġġjuża' jew 'l-aktar prezz baxx'' u l-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja għandhom ikunu parti 
mill-formazzjoni tal-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża.

Emenda 194
Henri Weber

Proposta għal Direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 2 - punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) proċess ta’ produzzjoni soċjalment 
sostenibbli:

Or. fr

Emenda 195
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal kuntratti ta’ servizzi u kuntratti li 
jinvolvu d-disinjar ta’ xogħlijiet, jistgħu 
jkunu kkunsidrati l-organizzazzjoni, il-
kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal 
assenjat għat-twettiq tal-kuntratt 
inkwistjoni, bil-konsegwenza li, wara l-
għoti tal-kuntratt, dan il-persunal jista’ 
jiġi sostitwit biss bil-kunsens tal-awtorità 
kontraenti, li trid tivverifika li s-sostituti 
jiżguraw organizzazzjoni u kwalità 
ekwivalenti;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjoni tmur kontra l-prerogattiva ta’ ġestjoni tal-kumpaniji

Emenda 196
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-impatt tal-kuntratt fuq l-iżvilupp 
sostenibbli, inkluż fi kwalunkwe stadju 
taċ-ċiklu tal-ħajja. Mhuwiex meħtieġ li 
dan l-impatt jiġi monetizzat sakemm il-
kriterji użati jikkonformaw mal-
paragrafu 4.

Or. en

Emenda 197
Gaston Franco
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Proposta għal Direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 2 - punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr

Emenda 198
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li 
dak l-għoti ta’ ċerti tipi ta’ kuntratti għandu 
jkun ibbażat fuq l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġjuża kif imsemmi 
fil-punt (a) tal-paragrafu 1 u fil-paragrafu 
2.

3. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu li 
dak l-għoti ta’ ċerti tipi ta’ kuntratti għandu 
jkun ibbażat fuq l-offerta bl-aħjar valur 
għall-flus kif imsemmi fil-punt (a) tal-
paragrafu 1 u fil-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 199
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 66 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-kriterji tal-għoti ma għandhomx 
jagħtu lill-awtorità kontraenti libertà 
mingħajr restrizzjonijiet għall-għażla. 

4. Il-kriterji tal-għoti ma għandhomx 
jagħtu lill-awtorità kontraenti libertà 
mingħajr restrizzjonijiet għall-għażla. Il-
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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. L-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jivverifikaw b’mod effettiv jekk l-offerti 
jissodisfawx il-kriterji tal-għoti fuq il-bażi 
tal-informazzjoni u l-provi pprovduti mill-
offerenti.

kriterji tal-għoti użati sabiex jidentifikaw 
l-offerta li tirrappreżenta l-aħjar valur 
għall-flus iridu jkunu:

a) relatati mas-suġġett;
b) jiżguraw il-possibilità ta’ kompetizzjoni 
effettiva; u
c) ikunu akkumpanjati minn rekwiżiti li 
jippermettu li tiġi verifikata b’mod effettiv 
dik l-informazzjoni pprovduta mill-
offerenti.
L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jivverifikaw b’mod effettiv jekk l-offerti 
jissodisfawx il-kriterji tal-għoti fuq il-bażi 
tal-informazzjoni u l-provi pprovduti mill-
offerenti.

Or. en

Emenda 200
Gaston Franco

Proposta għal Direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr
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Emenda 201
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 202
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – 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 ma’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra u ta’ emissjonijiet ta’ 
sustanzi niġġiesa oħra u spejjeż oħrajn ta’ 
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa diffiċli li jiġu kwantifikati l-ispejjeż esterni u fl-istess ħin l-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja 
ma għandhomx iwasslu għal ostakoli ġodda għall-moviment liberu ta’ oġġetti u servizzi fis-
suq uniku

Emenda 203
Eija-Riitta Korhola
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Proposta għal direttiva
Artikolu 67 – 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 ma’ emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra u ta’ emissjonijiet ta’ 
sustanzi niġġiesa oħra u spejjeż oħrajn ta’ 
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Environmental issues are important goals, and authorities should be encouraged to take them 
into consideration. However, at the same time it must be made sure that no authority would 
use those measures in a wrong way, in order to discriminate or favour an entity. The focus of 
public procurement rules should always be closely linked to the subject matter of the contract. 
Therefore, one must not use external environmental costs as a contract award criteria. 
Instead of that, environmental issues can be used as a selection criteria.This kind of 
proposition would also make a public procurement legislation more complicated and it would 
also make it harder to SMEs to get to the public procurement market.

Emenda 204
Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jeħtieġu li l-atturi ekonomiċi jispjegaw il-
prezz jew l-ispejjeż mitlubaż, fejn jiġu 
sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet kollha li 
ġejjin:

1. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
qabel ma jirrifjutaw offerta, jitolbu lill-
atturi ekonomiċi rispettivi biex jiċċaraw 
bil-miktub l-elementi li jiffurmaw l-offerta 
sakemm, f’każ ta’ kuntratt partikolari, xi 
offerti jidhru anormalment baxxi meta 
mqabbla mal-provvisti.

Or. de
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Emenda 205
Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prezz jew l-ispejjeż mitluba ikunu 
aktar minn 50 % orħos mill-prezzijiet jew 
l-ispejjeż medji tal-offerti li jifdal

imħassar

Or. de

Emenda 206
Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prezz jew l-ispiża mitluba jkunu 
aktar minn 20 % orħos mill-prezz jew l-
ispejjeż tat-tieni l-irħas offerta;

imħassar

Or. de

Emenda 207
Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de
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Emenda 208
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 209
Henri Weber

Proposta għal Direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 3 - punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr

Emenda 210
Alejo Vidal-Quadras

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Emenda 211
Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità kontraenti għandha tivverifika 
l-informazzjoni pprovduta billi tikkonsulta 
lill-offerent. Din tista’ tiċħad l-offerta biss 
fejn il-provi ma jiġġustifikawx il-livell 
baxx tal-prezz jew tal-ispejjeż mitluba, 
billi jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-elementi 
msemmija fil-paragrafu 3.

imħassar

Or. de

Emenda 212
Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet 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 XI.

imħassar

Or. de

Emenda 213
Jens Rohde
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Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn awtorità kontraenti tiddeċiedi li 
offerta hija baxxa wisq għax l-offerent 
kiseb għajnuna mill-Istat, l-offerta tista’
tiġi miċħuda għal dik ir-raġuni waħedha 
iżda biss wara konsultazzjoni mal-offerent 
fejn, fi ħdan limitu ta’ żmien suffiċjenti 
stabbilit mill-awtorità kontraenti, dan tal-
aħħar ma jistax juri li l-għajnuna 
inkwistjoni hija kompatibbli mas-suq 
intern fis-sens tal-Artikolu 107 tat-Trattat. 
Fejn l-awtorità kontraenti tiċħad offerta 
f’dawk iċ-ċirkostanzi, din għandha tgħarraf 
lill-Kummissjoni dwar dan.

5. Fejn awtorità kontraenti tiddeċiedi li 
offerta hija baxxa wisq għax l-offerent 
kiseb għajnuna mill-Istat, l-offerta 
għandha tiġi miċħuda sakemm l-offerent, 
fi ħdan limitu ta’ żmien suffiċjenti stabbilit 
mill-awtorità kontraenti, ikun jista’ juri li 
l-għajnuna inkwistjoni hija kompatibbli 
mas-suq intern fis-sens tal-Artikolu 107 
tat-Trattat. Fejn l-awtorità kontraenti tiċħad 
offerta f’dawk iċ-ċirkostanzi, din għandha 
tgħarraf lill-Kummissjoni dwar dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 214
Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Meta ssirilhom talba, l-Istati Membri 
għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-Istati Membri l-oħrajn, skont l-
Artikolu 88, kwalunkwe informazzjoni 
relatata mal-provi u d-dokumenti 
ppreżentati fir-rigward tad-dettalji 
elenkati fil-paragrafu 3.

imħassar

Or. de
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Emenda 215
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 70 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jistabbilixxu kundizzjonijiet speċjali 
relatati mat-twettiq ta’ kuntratt, dejjem 
jekk dawn jiġu indikati fis-sejħa għall-
kompetizzjoni jew fl-ispeċifikazzjonijiet. 
Dawk il-kundizzjonijiet jistgħu, b’mod 
partikolari jikkonċernaw 
kunsiderazzjonijiet soċjali u ambjentali. 
Huma jinkludu wkoll ir-rekwiżit li atturi 
ekonomiċi jipprevedu kumpensi għar-riskji 
ta’ żidiet fil-prezzijiet li huma r-riżultat ta’ 
fluttwazzjonijiet fil-prezzijiet (hedging) u li 
jistgħu jaffettwaw b’mod sostanzjali it-
twettiq ta’ kuntratt.

L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jistabbilixxu kundizzjonijiet speċjali 
relatati mat-twettiq ta’ kuntratt, dejjem 
jekk dawn jiġu indikati fis-sejħa għall-
kompetizzjoni jew fl-ispeċifikazzjonijiet u 
jkunu ta’ relevanza diretta għax-
xogħlijiet, l-oġġetti jew is-servizzi tal-
kuntratt. Dawk il-kundizzjonijiet jistgħu, 
b’mod partikolari jikkonċernaw 
kunsiderazzjonijiet soċjali u ambjentali. 
Huma jinkludu wkoll ir-rekwiżit li atturi 
ekonomiċi jipprevedu kumpensi għar-riskji 
ta’ żidiet fil-prezzijiet li huma r-riżultat ta’ 
fluttwazzjonijiet fil-prezzijiet (hedging) u li 
jistgħu jaffettwaw b’mod sostanzjali it-
twettiq ta’ kuntratt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi ċċarat li kundizzjonijiet speċjali huma permessi biss safejn ikunu relevanti 
direttamenti għax-xogħlijiet, l-oġġetti jew is-servizzi tal-kuntratt.

Emenda 216
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Artikolu 71

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 71 imħassar
Sottokuntrattar
1. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtorità 
kontraenti tista’ titlob jew tista’ tkun 
meħtieġa minn Stat Membru li titlob lill-
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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.
2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
fuq talba tas-sottokuntrattur u fejn in-
natura tal-kuntratt tkun tippermetti dan, 
l-awtorità kontraenti għandha 
tittrasferixxi l-ħlasijiet dovuti direttament 
lis-sottokuntrattur għas-servizzi, il-
provvisti jew ix-xogħlijiet pprovduti lill-
kuntrattur prinċipali. F’dan il-każ, l-Istati 
Membri għandhom jimplimentaw 
mekkaniżmi xierqa li jippermettu lill-
kuntrattur prinċipali sabiex joġġezzjona 
għal ħlasijiet mhux dovuti. L-
arranġamenti li jikkonċernaw dak il-mod 
ta’ ħlas għandhom jiġu stabbiliti fid-
dokumenti tal-akkwist.
3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu 
mingħajr ħsara għall-kwistjoni tar-
responsabilità tal-attur ekonomiku 
prinċipali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-offerent li jirbaħ il-kuntratt iġorr ir-responsabbiltà u hija l-prerogattiva tal-attur 
ekonomiku li jorganizza kif għandu jwassal l-oġġett tal-kuntratt.

Emenda 217
Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 71

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 71 imħassar
Sottokuntrattar
1. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtorità 
kontraenti tista’ titlob jew tista’ tkun 
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meħtieġa minn Stat Membru li titlob lill-
offerent sabiex fl-offerta tiegħu jindika 
kwalunkwe sehem mill-kuntratt li hu 
jista’ jkollu l-ħsieb li jagħti bħala 
sottokuntratt lil partijiet terzi u jindika 
anki kwalunkwe sottokuntratturi proposti.
2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
fuq talba tas-sottokuntrattur u fejn in-
natura tal-kuntratt tkun tippermetti dan, 
l-awtorità kontraenti għandha 
tittrasferixxi l-ħlasijiet dovuti direttament 
lis-sottokuntrattur għas-servizzi, il-
provvisti jew ix-xogħlijiet pprovduti lill-
kuntrattur prinċipali. F’dan il-każ, l-Istati 
Membri għandhom jimplimentaw 
mekkaniżmi xierqa li jippermettu lill-
kuntrattur prinċipali sabiex joġġezzjona 
għal ħlasijiet mhux dovuti. L-
arranġamenti li jikkonċernaw dak il-mod 
ta’ ħlas għandhom jiġu stabbiliti fid-
dokumenti tal-akkwist.
3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu 
mingħajr ħsara għall-kwistjoni tar-
responsabilità tal-attur ekonomiku 
prinċipali.

Or. de

Emenda 218
Eija-Riitta Korhola

Proposta għal direttiva
Artikolu 71

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 71 imħassar
Sottokuntrattar
1. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtorità 
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 
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sottokuntratt lil partijiet terzi u jindika 
anki kwalunkwe sottokuntratturi proposti.
2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
fuq talba tas-sottokuntrattur u fejn in-
natura tal-kuntratt tkun tippermetti dan, 
l-awtorità kontraenti għandha 
tittrasferixxi l-ħlasijiet dovuti direttament 
lis-sottokuntrattur għas-servizzi, il-
provvisti jew ix-xogħlijiet pprovduti lill-
kuntrattur prinċipali. F’dan il-każ, l-Istati 
Membri għandhom jimplimentaw 
mekkaniżmi xierqa li jippermettu lill-
kuntrattur prinċipali sabiex joġġezzjona 
għal ħlasijiet mhux dovuti. L-
arranġamenti li jikkonċernaw dak il-mod 
ta’ ħlas għandhom jiġu stabbiliti fid-
dokumenti tal-akkwist.
3. Il-paragrafi 1 u 2 għandhom ikunu 
mingħajr ħsara għall-kwistjoni tar-
responsabilità tal-attur ekonomiku 
prinċipali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

As the main contractor is always liable for fulfilling all its obligations towards the 
contracting unit, the contracting unit has no reason to ask the tenderer to indicate the share 
of the contract it may intend to subcontract.The proposition as such is impossible to apply in 
practice. The contracting unit is not able to define the price of the relevant services, supplies 
or works of the subcontractor, as it is a business secret of the main contractor. This kind of 
proposition makes it hard to use subcontracting and as the subcontractor is usually SME, this 
proposition makes it more difficult to SMEs to get to the public procurement.

Emenda 219
Henri Weber

Proposta għal Direttiva
Artikolu 71 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtorità 
kontraenti tista’ titlob jew tista’ tkun 
meħtieġa minn Stat Membru li titlob lill-

1. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-offerent
għandu jindika fl-offerta tiegħu lill-
awtorità kontraenti, kwalunkwe sehem 
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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.

mill-kuntratt li hu jista’ jkollu l-ħsieb li 
jagħti bħala sottokuntratt lil partijiet terzi u 
jindika anki kwalunkwe sottokuntratturi 
proposti.

Or. fr

Emenda 220
Henri Weber

Proposta għal Direttiva
Artikolu 71 – 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 
konsenji li jridu jsiru għal mhux aktar 
minn tliet livelli suċċessivi ta’ 
sottokuntrattar.

Or. fr

Emenda 221
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 71 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li fuq 
talba tas-sottokuntrattur u fejn in-natura 
tal-kuntratt tkun tippermetti dan, l-
awtorità kontraenti għandha tittrasferixxi
l-ħlasijiet dovuti direttament lis-
sottokuntrattur għas-servizzi, il-provvisti 
jew ix-xogħlijiet pprovduti lill-kuntrattur 
prinċipali. F’dan il-każ, l-Istati Membri 
għandhom jimplimentaw mekkaniżmi 
xierqa li jippermettu lill-kuntrattur 

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
ħlasijiet lis-sottokuntrattur għas-servizzi, 
il-provvisti jew ix-xogħlijiet ipprovduti lill-
kuntrattur prinċipali jkunu dovuti
immedjatament, jekk u sakemm
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prinċipali sabiex joġġezzjona għal ħlasijiet 
mhux dovuti. L-arranġamenti li 
jikkonċernaw dak il-mod ta’ ħlas 
għandhom jiġu stabbiliti fid-dokumenti tal-
akkwist.

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

Or. de

Emenda 222
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 72 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 223
Alejo Vidal-Quadras

Proposta għal direttiva
Artikolu 73 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fi proċedura skont l-Artikolu 258 tat-
Trattat, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 

imħassar



AM\904833MT.doc 129/141 PE491.205v01-00

MT

Ewropea ssib, li Stat Membru naqas milli 
jwettaq l-obbligi tiegħu taħt it-Trattati 
minħabba l-fatt li awtorità kontraenti li 
tappartjeni għal dak l-Istat Membru tat il-
kuntratt inkwistjoni mingħajr ma 
tikkonforma mal-obbligi tagħha taħt it-
Trattati u din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 224
Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 74

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 74 imħassar
Għoti ta’ kuntratti għal servizzi soċjali u 
servizzi speċifiċi oħrajn
Kuntratti għal servizzi soċjali u servizzi 
speċifiċi oħrajn elenkati fl-Anness XVI 
għandhom jingħataw skont dan il-
Kapitolu, fejn il-valur tal-kuntratti jkun 
daqs jew akbar mil-limitu indikat fl-
Artikolu 4 (d).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandha tinżamm id-distinzjoni attwali tas-servizzi bejn is-servizzi A u B b’konsegwenzi 
xierqa.

Emenda 225
Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 75
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 75 imħassar
Pubblikazzjoni ta’ avviżi
1. Awtoritajiet kontraenti li beħsiebhom 
jagħtu kuntratt pubbliku għas-servizzi 
msemmija fl-Artikolu 74 jridu jħabbru l-
intenzjoni tagħhom permezz ta’ avviż 
dwar kuntratt.
2. Awtoritajiet kontraenti li taw kuntratt 
pubbliku għas-servizzi msemmija fl-
Artikolu 74 għandhom iħabbru r-riżultati 
tal-proċedura tal-akkwist permezz ta’ 
avviż dwar għoti ta’ kuntratt.
3.
L-avviżi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
għandu jkun fihom l-informazzjoni 
msemmija fl-Annessi VI PART H u I, 
skont il-forom standard.
Il-Kummissjoni għandha għandha 
tistabbilixxi l-forom standard. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
aodttati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 91.
4. L-avviżi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 
għandhom jiġu ppubblikati skont l-
Artikolu 49.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandha tinżamm il-pożizzjoni legali attwali tad-distinzjoni tas-servizzi A u B. Għalhekk, l-
Artikolu 75 għandu jiġi konsegwentement imħassar.

Emenda 226
Satu Hassi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 76a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 76a
Akkwist Pubbliku Ekoloġiku

1. Sabiex jitħeġġu l-aktar prodotti ta' 
tagħmir għall-uffiċċju effiċjenti fl-użu tal-
enerġija, il-Kummissjoni u istituzzjonijiet 
oħra tal-Komunità, kif ukoll awtoritajiet 
pubbliċi oħra fuq livell nazzjonali, 
għandhom, mingħajr preġudizzju għal 
leġiżlazzjoni Komunitarja u nazzjonali, u 
kriterji ekonomiċi, jużaw rekwiżiti tal-
effiċjenza enerġetika  mhux inqas eżiġenti 
mill-Ispeċifikazzjonijiet Komuni tal-
Energy Star, kif definit fir-Regolament 
(KE) Nru 106/2008 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Jannar 2008, fix-xiri ta’ prodotti ta’ 
tagħmir għall-uffiċċju.
2. Awtoritajiet kontraenti li jikkonkludu 
kuntratti tal-akkwist koperti minn din id-
Direttiva, għandhom jakkwistaw prodotti 
li jiġu kklassifikati fl-ogħla livelli ta' 
prestazzjoni taħt miżuri speċifiċi ta' 
implimentazzjoni tad-Direttiva dwar it-
Tikkettar tal-Enerġija (id-Direttiva 
2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tad-19 ta’ Mejju 2010).
3. F’każ li l-awtoritajiet kontraenti 
jagħżlu prodotti ta' livell ta’ prestazzjoni 
aktar baxx milli stabbilit fil-punt a) u b) 
ta’ dan l-artikolu, din id-deċiżjoni 
għandha tiġi ġġustifikata separatament 
fir-rigward tal-ispiża sħiħa taċ-ċiklu tal-
ħajja tal-kuntratt.
4. Meta l-korpi pubbliċi jixtru prodotti, 
sistemi, servizzi u bini, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li jixtru prodotti, 
sistemi, servizzi u bini bi prestazzjoni 
għolja fl-effiċjenza enerġetika, abbażi ta’ 
analiżi sħiħa taċ-ċiklu tal-ħajja kif 
imsemmi fl-Artikolu 67. Bla ħsara għall-
Artikolu 5 tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza 
Enerġetika, fix-xiri jew il-kiri ta’ 
kollezzjoni jew grupp ta’ prodotti, sistemi, 
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servizzi jew bini, l-effiċjenza enerġetika 
totali għandha tieħu prijorità fuq l-
effiċjenza enerġetika ta’ xirja individwali, 
filwaqt li jitqiesu l-adegwatezza teknika u 
l-użu maħsub.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-akkwist pubbliku kopert minn din id-Direttiva għandu naturalment ikun konsistenti mal-
miri tal-UE dwar il-klima u tal-effiċjenza enerġetika u l-leġiżlazzjoni tal-UE fir-rigward tat-
tikkettar tal-enerġija u l-Energy Star. Għall-effiċjenza enerġetika nissuġġerixxu li jkollna bażi 
legali indipendenti f’din id-Direttiva, minħabba li din tipprovdi approċċ aktar sempliċi u 
qawwi milli referenza għal mandat/Direttiva tal-ITRE PE taħt in-negozjati.

Emenda 227
Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Artikolu 81

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 228
Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 83
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B’konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 
89/665/KEE, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw applikazzjoni korretta ta’ of din 
id-Direttiva permezz ta’ mekkaniżmi 
effettivi, disponibbli u trasparenti li 
jikkumplimentaw is-sistema implimentati
għar-reviżjoni tad-deċiżjonijiet meħuda 
mill-awtoritajiet kontraenti.

B’konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 
89/665/KEE, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw applikazzjoni korretta ta’ din id-
Direttiva skont is-sistema implimentata
għar-reviżjoni tad-deċiżjonijiet meħuda 
mill-awtoritajiet kontraenti.

Or. de

Emenda 229
Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 84

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu mħassar

Or. de

Emenda 230
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 84

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu mħassar

Or. de

Emenda 231
Kent Johansson
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Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – 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 jagħżlu korpi
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 232
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 84a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Emenda 233
Hermann Winkler

Proposta għal direttiva
Artikolu 85

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu mħassar
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Or. de

Emenda 234
Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Artikolu 85 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiddokumentaw il-progress tal-proċeduri ta’ 
akkwist kollha, kemm jekk dawn isiru 
b’mezzi elettroniċi kif ukoll jekk ma jsirux 
hekk. Għal dan il-għan, għandhom 
jiddokumentaw l-istadji kollha fil-
proċedura ta’ akkwist, inklużi l-
komunikazzjonijiet kollha ma’ atturi 
ekonomiċi u d-deliberazzjonijiet interni, it-
tħejjija ta’ offerti, id-djalogu u n-negozjati 
jekk kien hemm, l-għażla u l-għoti tal-
kuntratt.

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jiddokumentaw il-progress tal-proċeduri ta’ 
akkwist kollha, kemm jekk dawn isiru 
b’mezzi elettroniċi kif ukoll jekk ma jsirux 
hekk. Għal dan il-għan, għandhom 
jiddokumentaw l-istadji kollha fil-
proċedura ta’ akkwist, inklużi l-
komunikazzjonijiet kollha ma’ atturi 
ekonomiċi u d-deliberazzjonijiet interni, it-
tħejjija ta’ offerti, id-djalogu u n-negozjati 
jekk kien hemm, l-għażla u l-għoti tal-
kuntratt. Ir-rapport għandu jsir pubbliku.

Or. en

Emenda 235
Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Artikolu 87 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 236
Kent Johansson

Proposta għal direttiva
Artikolu 91 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 237
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 94 – 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 4 u tirraporta dwarhom lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill sat-
30 ta’ Ġunju 2017.

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

Or. de
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Emenda 238
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Anness VIII – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 239
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Anness XIII – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 240
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Anness XIII – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 241
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Anness XIII – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 242
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Anness XIII – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Indikaturi ekonomiċi ewlenin tal-
attur ekonomiku għall-aħħar tliet snin 
fiskali: il-bejgħ gross, l-EBIT u l-
proporzjon tas-solvenza. Kumpaniji li 
għadhom jibdew se jikkonformaw ma' 
dan ir-rekwiżit meta l-informazzjoni mid-
data ta' meta jibdew joperaw sad-data 
attwali tiġi adottata fil-Passaport tal-
Akkwisti Pubbliċi tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 243
Jens Rohde
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Proposta għal direttiva
Anness XIII – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 244
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Anness XIII – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-passaport tal-akkwisti pubbliċi jista’ jkun strument importanti sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż 
amministrattivi iżda l-perjodu ta' validità għandu jiġi estiż minħabba li li perjodu ta’ sitt xhur 
jidher qasir wisq u jkun wisq għali għall-atturi ekonomiċi, b’mod partikolari l-SMEs, li l-
passaport tagħhom jiġġedded darbtejn fis-sena .
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Emenda 245
Jens Rohde

Proposta għal direttiva
Anness XVI – ringiela 2 – kolonna 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 246
Catherine Trautmann

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

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Minn 74110000-3 sa 74114000-1 Servizzi legali

Servizzi oħra

Or. en


