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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv [COM(2010) 2020] 
hija msejsa fuq tliet prijoritajiet li jirrinfurzaw reċiprokament lil xulxin u li huma relatati ma’ 
xulxin: l-iżvilupp ta’ ekonomija msejsa fuq l-għarfien u l-innovazzjoni; il-promozzjoni ta’ 
ekonomija b’livell baxx ta’ emissjonijiet tal-karbonju, li tuża r-riżorsi b’effiċjenza u 
kompetittiva; u t-trawwim ta’ ekonomija b’livell għoli ta’ impjieg li tikseb koeżjoni soċjali u 
territorjali.

L-akkwist pubbliku għandu rwol ewlieni fl-istrateġija Ewropa 2020 bħala wieħed mill-
istrumenti bbażati fuq is-suq li għandu jintuża biex jinkisbu dawk l-għanijiet billi jtejjeb l-
ambjent tan-negozju u l-kundizzjonijiet għan-negozji biex jinnovaw u billi jħeġġeġ użu akbar 
ta’ akkwist pubbliku ekoloġiku li jappoġġa l-bidla lejn ekonomija li tuża r-riżorsi b’effiċjenza 
u b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju. Fl-istess ħin, l-istrateġija Ewropa 2020 tisħaq li 
l-politika ta’ akkwist pubbliku għandha tiżgura l-aktar użu effiċjenti tal-fondi u li s-swieq ta’ 
akkwist għandhom jinżammu miftuħin madwar l-Unjoni kollha.

L-akkwist pubbliku għandu rwol importanti fil-prestazzjoni ekonomika globali tal-Unjoni 
Ewropea. Fl-Ewropa, ix-xerrejja pubbliċi jonfqu madwar 18 % tal-PDG fuq il-provvisti, ix-
xogħlijiet u s-servizzi. Minħabba l-volum ta’ xiri, l-akkwist pubbliku jista’ jintuża bħala lieva 
b’saħħitha biex jinkiseb Suq Uniku li jrawwem tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv.

Flimkien mad-Direttiva l-ġdida proposta dwar l-akkwist minn awtoritajiet pubbliċi, il-
proposta se tieħu post id-Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE bħala l-elementi ewlenin tal-
qafas leġiżlattiv għall-akkwist pubbliku tal-Unjoni Ewropea. Id-Direttiva sejra tkun 
ikkumplimentata bl-elementi ulterjuri ta’ dak il-qafas leġiżlattiv: Id-Direttiva 2009/81/KE 
tistabbilixxi regoli speċifiċi għall-kuntratti pubbliċi għas-sigurtà sensittiva u d-difiża, id-
Direttiva 92/13/KEE4 tistabbilixxi standards komuni għal proċeduri ta’ reviżjoni nazzjonali 
biex jiġi żgurat li jkun hemm disponibbli mezzi rapidi u effettivi ta’ rimedju fil-pajjiżi kollha 
tal-UE fil-każijiet fejn l-offerenti jikkunsidraw li kuntratti ġew mogħtija b’mod inġust.

EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Il-mezzi elettroniċi ta’ informazzjoni u 
komunikazzjoni jistgħu jissimplifikaw il-
pubblikazzjoni tal-kuntratti u jżidu l-

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

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

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) L-użu tal-akkwist elettroniku 
għandu jiżgura li minn tal-anqas 50% tal-
operazzjonijiet tal-akkwist pubbliku kemm 
tal-istituzzjonijiet tal-UE kif ukoll tal-
Istati Membri jsiru b'mod elettroniku, 
b'konformità mal-impenn tal-gvernijiet 
tal-Istati Membri waqt il-konferenza 
ministerjali dwar il-gvern elettroniku li 
saret fl-2005 f'Manchester; Fil-futur, l-
akkwist elettroniku, li għandu rwol 
pożittiv fit-tnaqqis tal-ispejjeż u fiż-żieda 
tal-aċċessibilità tal-proċeduri tal-akkwist, 
għandu jsir il-proċedura ewlenija. Huwa 
neċessarju li jinżammu standards miftuħa 
u n-newtralità tat-teknoloġija sabiex tiġi 
żgurata l-interoperabilità ta' sistemi 
differenti u tiġi evitata r-rabta tal-bejjiegħ 
u tiġi żgurata l-interoperabilità ġenwina 
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bejn il-pjattaformi differenti għall-akkwist 
elettroniku li huwa diġà fis-seħħ fl-Istati 
Membri.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni 
huma partikolarment xierqa biex 
jappoġġjaw prattiki u għodod ta’ xiri 
ċentralizzat minħabba li joffru l-possibbiltà 
ta’ użu mill-ġdid u pproċessar awtomatiku 
tad-dejta u ta’ tnaqqis fl-ispejjeż relatati 
mal-informazzjoni u t-transazzjonijiet. 
Għaldaqstant, bħala l-ewwel pass, l-użu ta’ 
mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni bħal 
dawn għandu jsir obbligatorju għall-korpi 
ta’ xiri ċentrali, filwaqt li għandhom jiġu 
ffaċilitati wkoll il-prattiki konverġenti 
madwar l-Unjoni. Dan għandu jiġi segwit 
minn obbligu ġenerali li jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni fil-proċeduri 
ta’ akkwist kollha wara perjodu tranżitorju 
ta’ sentejn.

(33) Mezzi elettroniċi ta’ komunikazzjoni 
huma partikolarment xierqa biex 
jappoġġaw prattiki u għodod ta’ xiri 
ċentralizzat minħabba li joffru l-possibbiltà 
ta’ użu mill-ġdid u pproċessar awtomatiku 
tad-data u ta’ tnaqqis fl-ispejjeż relatati 
mal-informazzjoni u t-transazzjonijiet u l-
iżgurar tat-trasparenza. Għaldaqstant, 
bħala l-ewwel pass, l-użu ta’ mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni bħal dawn 
għandu jsir obbligatorju għall-korpi ta’ xiri 
ċentrali, filwaqt li għandhom jiġu ffaċilitati 
wkoll il-prattiki konverġenti madwar l-
Unjoni. Dan għandu jiġi segwit minn 
obbligu ġenerali li jintużaw mezzi 
elettroniċi ta’ komunikazzjoni fil-proċeduri 
ta’ akkwist kollha wara perjodu tranżitorju 
ta’ sentejn.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 38 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38a) L-akkwist pubbliku jeħtieġ li jsegwi 
l-prinċipju "aħseb fiż-żgħir l-ewwel", u l-
Istati Membri jeħtieġ li jimplimentaw bis-
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sħiħ il-Kodiċi Ewropew tal-Aħjar Prattiki 
għall-iffaċilitar tal-aċċess tal-SMEs għall-
Kuntratti tal-Akkwist Pubbliku.

Or. en

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-proċeduri miftuħa, kull attur 
ekonomiku interessat jista’ jissottometti 
offerta fir-rigward ta’ sejħa għall-
kompetizzjoni. Il-limitu ta’ żmien minimu 
għar-riċevuta ta’ offerti għandu jkun ta’ 
40 jum mid-data li fiha ntbagħat l-avviż 
dwar kuntratt. L-offerta għandha tkun 
akkumpanjata mill-informazzjoni mitluba 
għall-għażla kwalitattiva.

1. Fil-proċeduri miftuħa, kull attur 
ekonomiku interessat jista’ jissottometti 
offerta fir-rigward ta’ sejħa għall-
kompetizzjoni. Il-limitu ta’ żmien minimu 
għar-riċevuta ta’ offerti għandu jkun ta’ 
52 jum mid-data li fiha ntbagħat l-avviż 
dwar kuntratt. L-offerta għandha tkun 
akkumpanjata mill-informazzjoni mitluba 
għall-għażla kwalitattiva.

2. Meta l-entitajiet kontraenti jkunu 
ppubblikaw avviż indikattiv perjodiku li 
ma jintużax bħala mezz ta’ sejħa għall-
kompetizzjoni, il-limitu ta’ żmien minimu 
għar-riċevuta ta’ offerti, kif stabbilit fit-
tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu, jista’ jitqassar għal 20 jum, jekk 
jiġu sodisfatti ż-żewġ kundizzjonijiet li 
ġejjin:

2. Meta l-entitajiet kontraenti jkunu 
ppubblikaw avviż indikattiv perjodiku li 
ma jintużax bħala mezz ta’ sejħa għall-
kompetizzjoni, il-limitu ta’ żmien minimu 
għar-riċevuta ta’ offerti, kif stabbilit fit-
tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu, jista’ jitqassar għal 36 jum, jekk 
jiġu sodisfatti ż-żewġ kundizzjonijiet li 
ġejjin:

(a) l-avviż indikattiv perjodiku inkluda, 
minbarra l-informazzjoni meħtieġa mit-
Taqsima I tal-Parti A tal-Anness VI, l-
informazzjoni kollha meħtieġa mit-
Taqsima II tal-Parti A tal-Anness VI, sa 
fejn din l-informazzjoni msemmija l-aħħar 
tkun disponibbli fiż-żmien meta ġie 
ppubblikat l-avviż indikattiv perjodiku; (b)
dan intbagħat għall-pubblikazzjoni bejn 45
jum u 12-il xahar qabel id-data li fiha 
ntbagħat l-avviż dwar kuntratt.

(a) l-avviż indikattiv perjodiku inkluda, 
minbarra l-informazzjoni meħtieġa mit-
Taqsima I tal-Parti A tal-Anness VI, l-
informazzjoni kollha meħtieġa mit-
Taqsima II tal-Parti A tal-Anness VI, sa 
fejn din l-informazzjoni msemmija l-aħħar 
tkun disponibbli fiż-żmien meta ġie 
ppubblikat l-avviż indikattiv perjodiku; (b)
dan intbagħat għall-pubblikazzjoni bejn 52
jum u 12-il xahar qabel id-data li fiha 
ntbagħat l-avviż dwar kuntratt.

3. Fejn stat ta’ urġenza sostanzjat sew mill-
entitajiet kontraenti jrendi bħala 
imprattikabbli l-limitu ta’ żmien stabbiliti 

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

fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1, dawn 
jistgħu jistabbilixxu limitu ta’ żmien li ma 
għandux ikun inqas minn 22 jum mid-data 
li fiha ntbagħat l-avviż dwar kuntratt.

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

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

Or. en

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi proċeduri ristretti, kwalnkwe attur 
ekonomiku jista’ jissottometti talba sabiex 
jieħu sehem bħala tweġiba għal sejħa 
għall-kompetizzjoni, billi jipprovdi l-
informazzjoni mitluba għall-għażla 
kwalitattiva. Bħala regola ġenerali, il-
limitu minimu ta’ żmien għar-riċevuta ta’ 
talbiet għal parteċipazzjoni għandu jkun 
iffissat għal mhux inqas minn 30 jum mid-
data li fiha ntbagħat l-avviż dwar kuntratt 
jew l-istedina għall-konferma tal-interess u 
fl-ebda każ ma jista’ jkun inqas minn 15-il
jum.

1. Fi proċeduri ristretti, kwalunkwe attur 
ekonomiku jista’ jissottometti talba sabiex 
jieħu sehem bħala tweġiba għal sejħa 
għall-kompetizzjoni, billi jipprovdi l-
informazzjoni mitluba għall-għażla 
kwalitattiva. Bħala regola ġenerali, il-
limitu minimu ta’ żmien għar-riċevuta ta’ 
talbiet għal parteċipazzjoni għandu jkun 
iffissat għal mhux inqas minn 37 jum mid-
data li fiha ntbagħat l-avviż dwar kuntratt 
jew l-istedina għall-konferma tal-interess u 
fl-ebda każ ma jista’ jkun inqas minn 22
jum.

2. Huma biss dawk l-atturi ekonomiċi 
mistiedna mill-entità kontraenti wara l-
valutazzjoni tagħha tal-informazzjoni 
mitluba li jistgħu jissottomettu offerta. L-
entitajiet kontraenti jistgħu jillimitaw in-
numru ta’ kandidati xierqa li għandhom 
jiġu mistiedna jieħdu sehem fil-proċedura 
b’konformità mal-Artikolu72(2).

2. Huma biss dawk l-atturi ekonomiċi 
mistiedna mill-entità kontraenti wara l-
valutazzjoni tagħha tal-informazzjoni 
mitluba li jistgħu jissottomettu offerta. L-
entitajiet kontraenti jistgħu jillimitaw in-
numru ta’ kandidati xierqa li għandhom 
jiġu mistiedna jieħdu sehem fil-proċedura 
b’konformità mal-Artikolu72(2).

Il-limitu ta’ żmien għar-riċevuta tal-offerti 
jista’ jitfassal permezz ta’ ftehim reċiproku 
bejn l-entità kontraenti u l-kandidati 

Il-limitu ta’ żmien għar-riċevuta tal-offerti 
jista’ jitfassal permezz ta’ ftehim reċiproku 
bejn l-entità kontraenti u l-kandidati 
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magħżula, jekk il-kandidati kollha 
jkollhom l-istess żmien sabiex iħejju u 
jissottomettu l-offerti tagħhom;

magħżula, jekk il-kandidati kollha 
jkollhom l-istess żmien sabiex iħejju u 
jissottomettu l-offerti tagħhom;

Fejn ma jkunx possibbli li jintlaħaq ftehim 
dwar il-limitu ta’ żmien għar-riċevuta tal-
offerti, l-entità kontraenti għandha 
tistabbilixxi limitu ta’ żmien li fl-ebda każ 
ma għandu jkun ta’ inqas minn għaxart 
(10) ijiem mid-data li fiha ntbagħtet l-
istedina għall-offerti.

Fejn ma jkunx possibbli li jintlaħaq ftehim 
dwar il-limitu ta’ żmien għar-riċevuta tal-
offerti, l-entità kontraenti għandha 
tistabbilixxi limitu ta’ żmien li fl-ebda każ 
m'għandu jkun inqas minn 24 jum u 
għandu jkun ta’ inqas minn għaxart (10) 
ijiem mid-data li fiha ntbagħtet l-istedina 
għall-offerti.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi proċeduri nnegozjati b’sejħa għall-
kompetizzjoni minn qabel, kwalunkwe 
attur ekonomiku jista’ jissottometti talba 
sabiex jieħu sehem bħala tweġiba għal 
sejħa għall-kompetizzjoni, billi jipprovdi l-
informazzjoni mitluba għall-għażla 
kwalitattiva. Bħala regola ġenerali, l-limitu
ta’ żmien minimu għar-riċevuta ta’ talbiet 
għal parteċipazzjoni ma għandu jiġi ffissat 
għal inqas minn 30 jum mid-data li fiha 
jintbagħat l-avviż dwar kuntratt jew, fejn 
jintuża avviż indikattiv perjodiku bħala 
mezz ta’ sejħa għall-kompetizzjoni, l-
istedina għall-konferma tal-interess u fl-
ebda każ ma jista’ jkun ta’ inqas minn 15-il
jum.

1. Fi proċeduri nnegozjati b’sejħa għall-
kompetizzjoni minn qabel, kwalunkwe 
attur ekonomiku jista’ jissottometti talba 
sabiex jieħu sehem bħala tweġiba għal 
sejħa għall-kompetizzjoni, billi jipprovdi l-
informazzjoni mitluba għall-għażla 
kwalitattiva. Bħala regola ġenerali, il-
limitu ta’ żmien minimu għar-riċevuta ta’ 
talbiet għal parteċipazzjoni ma għandux
jiġi ffissat għal inqas minn 37 jum mid-
data li fiha jintbagħat l-avviż dwar kuntratt 
jew, fejn jintuża avviż indikattiv perjodiku 
bħala mezz ta’ sejħa għall-kompetizzjoni, 
l-istedina għall-konferma tal-interess u fl-
ebda każ ma jista’ jkun ta’ inqas minn 22 
jum.

2. Huma biss dawk l-atturi ekonomiċi li 
ġew mistiedna mill-entità kontraenti wara 
l-valutazzjoni tagħha tal-informazzjoni 
mitluba li jistgħu jieħdu sehem fin-
negozjati. L-entitajiet kontraenti jistgħu 
jillimitaw in-numru ta’ kandidati xierqa li 
għandhom jiġu mistiedna jieħdu sehem fil-
proċedura b’konformità mal-Artikolu72(2). 

2. Huma biss dawk l-atturi ekonomiċi li 
ġew mistiedna mill-entità kontraenti wara 
l-valutazzjoni tagħha tal-informazzjoni 
mitluba li jistgħu jieħdu sehem fin-
negozjati. L-entitajiet kontraenti jistgħu 
jillimitaw in-numru ta’ kandidati xierqa li 
għandhom jiġu mistiedna jieħdu sehem fil-
proċedura b’konformità mal-Artikolu72(2). 
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Il-limitu ta’ żmien għar-riċevuta tal-offerti 
jista’ jitfassal permezz ta’ ftehim reċiproku 
bejn l-entità kontraenti u l-kandidati 
magħżula, jekk il-kandidati kollha 
jkollhom l-istess żmien sabiex iħejju u 
jissottomettu l-offerti tagħhom; Fejn ma 
jkunx possibbli li jintlaħaq ftehim dwar il-
limitu ta’ żmien għar-riċevuta tal-offerti, l-
entità kontraenti għandha tistabbilixxi 
limitu ta’ żmien li fl-ebda każ ma għandu 
jkun ta’ inqas minn għaxart (10) ijiem mid-
data li fiha ntbagħtet l-istedina għall-
offerti.

Il-limitu ta’ żmien għar-riċevuta tal-offerti 
jista’ jitfassal permezz ta’ ftehim reċiproku 
bejn l-entità kontraenti u l-kandidati 
magħżula, jekk il-kandidati kollha 
jkollhom l-istess żmien sabiex iħejju u 
jissottomettu l-offerti tagħhom; Fejn ma 
jkunx possibbli li jintlaħaq ftehim dwar il-
limitu ta’ żmien għar-riċevuta tal-offerti, l-
entità kontraenti għandha tistabbilixxi 
limitu ta’ żmien li fl-ebda każ m'għandu 
jkun inqas minn 24 jum u għandu jkun ta’ 
inqas minn għaxart (10) ijiem mid-data li 
fiha ntbagħtet l-istedina għall-offerti.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 70 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-entitajiet kontraenti jistgħu jiddeċiedu 
li ma jagħtux kuntratt lill-offerent li 
jissottometti l-aħjar offerta fejn dawn 
stabbilixxew li l-offerta ma tikkonformax, 
tal-anqas f’manjiera ekwivalenti, mal-
obbligi stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-
Unjoni fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-
xogħol jew il-liġi ambjentali jew tad-
dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali 
soċjali u tal-ambjent elenkati fl-Anness 
XIV.

5. L-entitajiet kontraenti jeħtieġu
jiddeċiedu li ma jagħtux kuntratt lill-
offerent li jissottometti l-aħjar offerta fejn 
dawn stabbilixxew li l-offerta ma 
tikkonformax, tal-anqas f’manjiera 
ekwivalenti, mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-liġi 
soċjali u tax-xogħol jew il-liġi ambjentali 
jew id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali 
jew tad-dispożizzjonijiet tal-liġi 
internazzjonali soċjali u tal-ambjent 
elenkati fl-Anness XIV.

Or. en
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Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Fejn il-valur ta’ modifika jista’ jingħata 
f’termini monetarji, il-modifika ma 
għandhiex titqies bħala sostanzjali fit-
tifsira tal-paragrafu 1, fejn il-valur tagħha 
ma jaqbiżx il-limiti stabbiliti fl-Artikolu 12 
u fejn ikun inqas minn 10% tal-prezz tal-
kuntratt inizjali, dejjem jekk il-modifika 
ma tidilx in-natura ġenerali tal-kuntratt. 
Fejn isiru diversi modifiki suċċessivi, il-
valur għandu jiġi valutat fuq il-bażi tal-
valur kumulattivi tal-modifiki suċċessivi.

Or. en


