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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

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

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

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

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

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

EMENDI

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



PE486.034v01-00 4/23 PA\896600MT.doc

MT

Emenda 1

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’referenza għall-Green Paper dwar l-immodernizzar tal-politika tal-UE dwar l-akkwist 
pubbliku (COM(2011)15 finali), u r-rapport tal-Parlament Ewropew dwar il-modernizzar tal-
akkwist pubbliku (2011/2048(INI)), il-proċeduri nnegozjati għandhom jintużaw mingħajr 
limitazzjoni sabiex jinkiseb il-kuntratt li jkun l-aktar adattat għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-
awtorità kontraenti, kif ukoll sabiex jinkiseb l-aħjar valur għall-flus. Sabiex jinkiseb l-ogħla 
livell possibbli ta’ trasparenza, jeħtieġ li jiġu elaborati garanziji adegwati kontra t-tgħawwiġ 
tas-suq - li jirriżulta bl-applikazzjoni ta’ din il-proċedura.
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Emenda 2

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

(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’ 
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, mezzi 
elettroniċi ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni, inklużi funzjonalitajiet 
adegwati jistgħu jippermettu lill-
awtoritajiet kontraenti biex jevitaw, 
jidentifikaw u jikkorreġu żbalji li jseħħu 
kemm matul il-proċeduri ta’ akkwist, kif 
ukoll matul il-fażi tal-eżekuzzjoni.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) L-effiċjenza enerġetika hija wieħed 
mill-aspetti ewlenin tal-inizjattiva 
emblematika tal-Istrateġija Ewropa 2020 
għal Ewropa li tuża r-riżorsi b'effiċjenza. 
Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ effiċjenza 
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enerġetika fl-akkwist pubbliku, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li jixtru 
prodotti, sistemi, servizzi u bini, u tagħmir 
b’mod partikolari fil-qasam tal-IT bi 
prestazzjoni għolja fl-effiċjenza 
enerġetika filwaqt li titqies il-
kosteffettività abbażi ta’ analiżi taċ-ċiklu 
sħiħ tal-ħajja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 31a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 32a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 32b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32b) Il-Kummissjoni għandha tħejji, u 
tippubblika inventarju tal-Unjoni kollha 
tal-imposti kollha relatati mal-proċedura 
ta’ akkwist pubbliku, filwaqt li tiffoka fuq 
l-imposti marbuta mar-rimedju u fuq 
spejjeż oħrajn relatati mar-rimedji legali.

Or. en

Emenda 7

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Emenda 8

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-mezzi ta’ komunikazzjoni magħżula 
ġeneralment għandhom ikunu disponibbli u 
ma għandhomx jirristrinġu l-aċċess għall-
proċedura ta’ akkwist lill-operaturi 
ekonomiċi.

Il-mezzi ta’ komunikazzjoni magħżula 
ġeneralment għandhom ikunu disponibbli u 
ma għandhomx jirristrinġu l-aċċess għall-
proċedura ta’ akkwist lill-operaturi 
ekonomiċi.

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

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

Or. en



PA\896600MT.doc 9/23 PE486.034v01-00

MT

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 - paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sa 
mhux aktar tard minn sentejn (2) wara d-
data speċifikata fl-Artikolu 92(1), il-
proċeduri ta’ akkwist kollha taħt din id-
Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni, b’mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika skont 
ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, sa 
mhux aktar tard minn sentejn (2) wara d-
data speċifikata fl-Artikolu 92(1), il-
proċeduri ta’ akkwist kollha taħt din id-
Direttiva jitwettqu billi jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni, b’mod 
partikolari s-sottomissjoni elettronika skont 
ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu.

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

Dan l-obbligu ma għandux japplika fejn l-
użu ta’ mezzi elettroniċi jkun jeħtieġ 
għodod speċjalizzati jew formats ta’ fajls li 
ġeneralment ma jkunux disponibbli fl-Istati 
Membri kollha fis-sens tal-paragrafu 3. 
Hija r-responsabilità tal-awtoritajiet 
kontraenti li jużaw mezzi oħra ta’ 
komunikazzjoni għas-sottomissjoni ta’ 
offerti sabiex fid-dokumenti ta’ akkwist 
juru li l-użu tal-mezzi elettroniċi, minħabba 
n-natura partikolari tal-informazzjoni li trid 
tiġi skambjata mal-atturi ekonomiċi, ikunu 
jeħtieġu għodod speċjalizzati jew formats 
ta’ fajls li mhumiex ġeneralment 
disponibbli fl-Istati Membri kollha.

Dan l-obbligu ma għandux japplika fejn l-
użu ta’ mezzi elettroniċi jkun jeħtieġ 
għodod speċjalizzati jew formats ta’ fajls li 
ġeneralment ma jkunux disponibbli fl-Istati 
Membri kollha fis-sens tal-paragrafu 3. 
Hija r-responsabilità tal-awtoritajiet 
kontraenti li jużaw mezzi oħra ta’ 
komunikazzjoni għas-sottomissjoni ta’ 
offerti sabiex fid-dokumenti ta’ akkwist 
juru li l-użu tal-mezzi elettroniċi, minħabba 
n-natura partikolari tal-informazzjoni li trid 
tiġi skambjata mal-atturi ekonomiċi, ikunu 
jeħtieġu għodod speċjalizzati jew formats 
ta’ fajls li mhumiex ġeneralment 
disponibbli fl-Istati Membri kollha.

L-awtoritajiet kontraenti għandu jkollhom 
raġunijiet leġittimi sabiex ma jitolbux 
mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni fil-
proċess ta’ sottomissjoni fil-każijiet kollha 
li ġejjin:

L-awtoritajiet kontraenti għandu jkollhom 
raġunijiet leġittimi sabiex ma jitolbux 
mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni fil-
proċess ta’ sottomissjoni fil-każijiet kollha 
li ġejjin:

(a) id-deskrizzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi, minħabba n-natura speċjalizzata 
tal-akkwist, ma tistax tingħata billi 
jintużaw formati ta’ fajls li huma 
ġeneralment appoġġjati minn 
applikazzjonijiet użati b’mod komuni;

(a) id-deskrizzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi, minħabba n-natura speċjalizzata 
tal-akkwist, ma tistax tingħata billi 
jintużaw formati ta’ fajls li huma 
ġeneralment appoġġjati minn 
applikazzjonijiet użati b’mod komuni;
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(b) l-applikazzjonijiet li jappoġġjaw 
formati ta’ fajls li huma xierqa għad-
deskrizzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
huma taħt skema ta’ liċenzjar proprjetarju 
u ma jistgħux ikunu disponibbli għat-
tniżżil jew għall-użu mill-bogħod mill-
awtorità kontraenti;

(b) l-applikazzjonijiet li jappoġġjaw 
formati ta’ fajls li huma xierqa għad-
deskrizzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
huma taħt skema ta’ liċenzjar proprjetarju 
u ma jistgħux ikunu disponibbli għat-
tniżżil jew għall-użu mill-bogħod mill-
awtorità kontraenti;

(c) l-applikazzjonijiet li jappoġġjaw 
formati ta’ fajls li huma xierqa għad-
deskrizzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
jużaw formats ta’ fajls li ma jistgħux 
jinqraw minn ebda applikazzjoni oħra 
miftuħa jew li tista’ titniżżel. .

(c) l-applikazzjonijiet li jappoġġjaw 
formati ta’ fajls li huma xierqa għad-
deskrizzjoni tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
jużaw formats ta’ fajls li ma jistgħux 
jinqraw minn ebda applikazzjoni oħra 
miftuħa jew li tista’ titniżżel.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-għoti tal-kuntratti pubbliċi tagħhom, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
japplikaw il-proċeduri nazzjonali aġġustati 
sabiex ikunu konformi mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, 
dejjem jekk, mingħajr ħsara għall-
Artikolu 30, tkun ġiet ippubblikata sejħa 
għall-kompetizzjoni b’konformità ma’ din 
id-Direttiva.

Fl-għoti tal-kuntratti pubbliċi tagħhom, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
japplikaw il-proċeduri nazzjonali aġġustati 
sabiex ikunu konformi mad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, 
dejjem jekk, mingħajr ħsara għall-
Artikolu 30, tkun ġiet ippubblikata sejħa 
għall-kompetizzjoni b’konformità ma’ din 
id-Direttiva.

L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw li 
dawk l-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
japplikaw proċeduri miftuħa jew limitati 
kif irregolati f’din id-Direttiva.

L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw li 
dawk l-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
japplikaw proċeduri miftuħa jew limitati 
kif irregolati f’din id-Direttiva.

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

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

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 12

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.

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 -
li jkunu essenzjali għat-twettiq f’waqtu 
skont il-kriterji ta’ kwalità stipulati fil-
kuntratt - jitwettqu direttament mill-
offerent stess jew, fejn offerta sottomessa 
minn grupp ta’ atturi ekonomiċi kif 
imsemmi fl-Artikolu 6, minn parteċipant 
fil-grupp.

Or. en

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 70a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 70b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 70c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 70d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Titolu III – Kapitolu Ia (ġdid) – Artikolu 76a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu Ia
Akkwist Pubbliku Ekoloġiku

Artikolu 76a
Meta korpi pubbliċi jixtru prodotti, 
sistemi, servizzi u bini, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li jixtru prodotti, 
sistemi, servizzi u bini, u tagħmir b’mod 
partikolari fil-qasam tal-IT, bi 
prestazzjoni għolja fl-effiċjenza 
enerġetika, kif imsemmi fl-Anness III tad-
Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika 
filwaqt li titqies il-kosteffettività abbażi ta’ 
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analiżi taċ-ċiklu sħiħ tal-ħajja kif 
imsemmi fl-Artikolu 67. Fir-rigward ta’ 
prodotti mhux koperti fl-Anness III tad-
Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika, il-
korpi pubbliċi għandhom jirsistu biex 
iqisu l-effiċjenza enerġetika tax-xirjiet.
L-Istati Membri għandhom jistipulaw 
regoli biex japplikaw id-dispożizzjonijiet 
tal-paragrafu 1 u l-Anness III tad-
Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika 
għal korpi pubbliċi li jikru prodotti, 
sistemi u servizzi, ħlief fir-rigward ta’ 
kuntratti ta’ terminu qasir li ma jibqgħux 
għaddejjin sakemm xi parti kontraenti 
tiddeċiedi li twaqqafhom.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta jinħarġu offerti għal kuntratti ta’ 
servizzi, il-korpi pubbliċi għandhom 
jivvalutaw il-possibbiltà li jikkonkludu 
kuntratti bi prestazzjoni enerġetika fit-tul 
kif imsemmi fl-Artikolu 14(b) tad-
Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika.
Bla ħsara għall-Artikolu 5 tad-Direttiva 
dwar l-Effiċjenza Enerġetika, fix-xiri jew 
il-kiri ta’ kollezzjoni jew grupp ta’ 
prodotti, sistemi, servizzi jew bini, l-
effiċjenza enerġetika kumplessiva 
għandha tieħu prijorità fuq l-effiċjenza 
enerġetika ta’ xirja individwali, filwaqt li 
jitqiesu l-adattabilità teknika u l-użu 
maħsub.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Referenza għall-verżjoni adottata tad-Direttiva dwar l-Effiċjenza Enerġetika mill-Kumitat 
ITRE (ITRE/7/06352).
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Emenda 18

Proposta għal direttivaTitolu III – Kapitolu Ia (ġdid) – Artikolu 76b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 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-awtoritajiet kontraenti kollha 
għandhom ikunu soġġetti għas-sorveljanza
bħal din.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw is-
sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni. L-
awtoritajiet kontraenti kollha għandhom 
ikunu soġġetti għal sorveljanza bħal din.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

negozji dwar l-applikazzjoni tar-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku f’każijiet speċifiċi 
u t-trażmissjoni tal-analiżi lill-awtoritajiet 
kontraenti kompetenti, li għandu jkollhom 
l-obbligu li jiħduha f’kunsiderazzjoni fid-
deċiżjonijiet tagħhom jew, fejn l-analiżi ma 
tiġix segwita, jispjegaw ir-raġunijiet 
għalfejn warrbuha;

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

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

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

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

L-Istati Membri għandhom jagħtu s-setgħa 
lill-korp ta’ sorveljanza sabiex jieħu taħt
idejh il-ġurisdizzjoni kompetenti skont il-
liġi nazzjonali għar-reviżjoni tad-
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti 
meta jkun identifika ksur matul l-attività 
ta’ monitoraġġ u ta’ konsulenza legali 
tagħhom.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

(a) EUR 1 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
provvista pubbliċi jew kuntratti ta’ servizzi 
pubbliċi;

(a) EUR 1 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
provvista pubbliċi jew kuntratti ta’ servizzi 
pubbliċi;

(b) EUR 10 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
xogħlijiet pubbliċi.

(b) EUR 10 000 000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
xogħlijiet pubbliċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

L-aċċess għal partijiet li jistgħu jkunu 
rilaxxati għandu jingħata fi żmien 
raġonevoli u mhux iktar tard minn 
45 ġurnata mid-data tat-talba.

L-aċċess għal partijiet li jistgħu jkunu 
rilaxxati għandu jingħata fi żmien 
raġonevoli u mhux iktar tard minn 
45 ġurnata mid-data tat-talba.

L-applikanti li jagħmlu talba għal aċċess 
għal kuntratt ma għandhomx għalfejn juru 
ebda interess dirett jew indirett relatat ma’ 
dak il-kuntratt partikolari. Ir-riċevitur tal-
informazzjoni għandu jkun jista’ 
jippubblikaha.

L-applikanti li jagħmlu talba għal aċċess 
għal kuntratt ma għandhom għalfejn juru 
ebda interess dirett jew indirett relatat ma’ 
dak il-kuntratt partikolari. Ir-riċevitur tal-
informazzjoni għandu jkun jista’ 
jippubblikaha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 84 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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


