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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1. Daħla

Minkejja l-importanza elevata tal-akkwisti pubbliċi, il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni ma tipprevedix 
reġim ġuridiku definit għall-aġġudikazzjoni tal-kuntratti ta’ konċessjoni1. Is-sitwazzjoni 
attwali ta’ inċertezza fuq bosta livelli qiegħda tikkawża ineffiċjenzi ekonomiċi kbar u hija ta' 
ħsara għall-awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti, l-operaturi ekonomiċi u l-utenti tas-servizzi.
L-operaturi ekonomiċi qed isibu ruħhom jaġixxu f’kundizzjonijiet ta’ dispartià, li ta’ sikwit 
jiddeterminaw prattiki skorretti jekk mhux saħansitra korruzzjoni2.

Il-proposta ta’ direttiva għandha l-mira, għalhekk, li twettaq żewġ objettivi essenzjali: it-
tkabbir taċ-ċertezza ġuridika u t-titjib tal-aċċess tal-impriżi Ewropej għas-swieq tal-
konċessjonijiet. F’dan is-sens, id-direttiva tiċċara l-kwadru ġuridiku applikabbli għall-
introduzzjoni ta’ regoli favur trasparenza u ekwità akbar fil-proċeduri.

2. Il-pożizzjoni tar-rapporteur għal opinjoni

2.1 Konsiderazzjonijiet preliminari u prijoritajiet

Ir-rapporteur għal opinjoni jikkondividi l-objettivi persegwiti mill-Kummissjoni fil-proposta 
ta’ direttiva u, kuntrarjament għal ċerti pożizzjonijiet3, iqis li hu neċessarju li jkun hemm 
intervent leġiżlattiv Ewropew f’dan is-sens, għall-fini li tkun garantita konverġenza fir-regola 
u parità ta’ aċċess għas-swieq tal-konċessjonijiet tal-UE.

F’dan is-sens, ir-rapporteur għal opinjoni jirrileva n-neċessità regoli ċari, l-aktar f’dak li 
għandu x’jaqsam mal-argumenti li ġejjin:

- definizzjoni aktar preċiża tal-kuntratti tal-konċessjoni, b’riferiment partikolari għall-
kunċett tar-riskju operattiv4;
- rekwiżiti konkreti u pertinenti li għandhom jiġu applikati fil-proċess tal-aġġudikazzjoni1;

                                               
1 L'aggiudicazione delle concessioni di lavori è, infatti, soggetta alle disposizioni di base della direttiva 
2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di 
forniture e di servizi. Le concessioni di servizi sono, invece, unicamente regolate in ottemperanza ai principi 
generali del Trattato in materia di libertà economiche, non discriminazione, trasparenza, parità di trattamento, 
proporzionalità e reciproco riconoscimento.
2 Cfr. Soreide, Tina (2012): "Risks of Corruption and Collusion in the Awarding of Concessions Contracts". Dan 
l-istudju, ikkummissjonat mill-Parlament, huwa aċċessibbli minn din il-link:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.p
df.
3 B’konformità mal-artikolu 6 tal-protokoll nru. 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ sussidjarjetà u ta’ 
proporzjonalità, id-deputati nazzjonali jistgħu jfissru opinjoni mmotivata li tesponi r-raġunijiet li għalihom iqisu 
li l-proġett ma jkunx jikkonforma mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà. Il-Parlament Ewropew s’issa rċieva tliet 
opinjonijiet immotivati f’dak li għandu x’jaqsam mad-direttiva dwar l-aġġudikazzjoni tal-kuntratti ta' 
konċessjonijiet tal-Bundesrat Awstrijakk, tal-Bundesrat Ġermaniż, u tal-Cortes Generales tar-Renju ta' Spanja.
4 Tlettax mill-25 sentenza tal-Qorti relattivi għall-aġġudikazzjoni tal-kuntratti ta' konċessjoni huma dwar il-
kjariment tan-nozzjoni ta' konċessjoni.
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- regoli speċifiċi għall-każijiet ta’ modifika tal-konċessjonijiet fis-seħħ2; u
- dispożizzjonijiet xierqa għat-tkabbir tat-trasparenza u l-ekwità tal-proċeduri.

Dan kollu premess, ir-rapporteur għal opinjoni jirritjeni li hu neċessarju li tkun evitata kull 
forma ta’ sovraregolamentazzjoni, għall-fini li tkun ikkonsentita applikazzjoni effikaċi u 
omoġenea tar-regoli. Għal dan il-fini, ir-rapporteur għal opinjoni għandu żewġ objettivi 
paralleli:

- is-semplifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet imdaħħlin mid-direttiva, għall-fini li jkun 
permess reċepiment eħfef u aktar koerenti tal-istess; u

- il-garanzija ta’ ekwlibriju ġust bejn l-eżiġenza li tkun żgurat parità ta’ aċċess u 
trattament u n-neċessità tal-preservazzjoni ta’ grad xieraq ta’ flessibilità min-naħa tal-
entijiet aġġudikaturi u tal-amministrazzjonijiet aġġudikatriċi3 (ara l-emendi 5 u 13). . 

2.2 L-emendi proposti

Ir-rapporteur għal opinjoni jirritjeni li l-proposta tiddixxiplina b’mod xi kultant inadegwat l-
assenjazzjoni tal-kuntratti tal-konċessjoni, billi tissottoponi dawn il-kuntratt għall-istess 
kriterji applikabbli għall-appalti pubbliċi. Fid-dawl tan-natura distinta tal-kuntratt ta’ 
konċessjoni, ir-rapporteur għal opinjoni jipproponi li jimmodifika d-dispożizzjonijiet li ġejjin:

- is-soppressjoni tal-limiti massimi intermedji previsti mill-artikolu 5, li ma 
jippreżentaw l-ebda valur miżjud u jirriskjaw li jrendu inutilment diffiċli l-
identifikazzjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tad-direttiva (ara l-emendi 17 u 30);

- is-semplifikazzjoni tal-metodu ta’ kalkolu, bl-eliminazzjoni tad-distinzjoni bejn il-
konċessjonijiet ta’ xogħlijiet u ta’ servizzi fid-dawl tal-fatt li bosta konċessjonijiet 
jippreżentaw natura “mħalta” u bl-introduzzjoni l-prinċipju komuni għall-kalkolu tal-
“valur stmat”, li jikkorrispondi  għall-fatturat nett tat-taxxi, akkumulat matul id-durata 
sħiħ tal-kuntratt (ara l-emendi 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22 e 23);

- il-limitazzjoni b'mod espliċitu tad-durata tal-konċessjonijiet u l-previżjoni li tali limiti 
ma jkunu jistgħu jissuperaw il-perijodu ta’ żmien neċessarju, sabiex il-konċessjonarju 
jirkupra l-investimenti magħmulin flimkien ma’ qligħ raġonevoli (ara l-emendi: 10 u 
24);

- l-adegwament tal-kriterji tal-aġġudikazzjoni għat-tipiċità tal-kuntratti tal-konċessjoni, 
bl-assikurazzjoni ta’ ċertu grad ta’ flessibilità li, fl-istess waqt, ma tattribwixxix libertà 

                                                                                                                                                  
1 Minkejja s-sentenza tal-Qorti fil-kawża "Teleaustria" (C-324/98) kkonfermat l-obbligu tal- konformità mal-
prinċipji tat-Trattat min-naħa tal-awtoritajiet kompetenti matul il-fażi tal-aġġudikazzjoni ta’ konċessjoni, il-Qorti 
ma ċċaratx biżżejjed il-kontenut ta’ tali prinċipji regolatorji.
2 Kif evidenzjat fil-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni (op. cit. p. 13), ir-rekwiżiti applikabbli għall-
modifika tal-kuntratti jikkostitwixxu element f’saħħtu ta’ inċertezza ġuridika fost l-operaturi.
3 Il-konċessjonarju jassumi riskju differenti minn dak tal-appaltatur, li ma hux limitat għall-attwazzjoni ta’ beni 
jew servizz b’ottemperanza ma’ kriterji parikolari kwantitattivi u kwalitattivi, imma jestendi għall-proffittabilità 
effettiva tax-xogħol u /jew servizz. B’dan il-mod, il-konċessjoni jissejjaħ ħalli jassumi riskju imprenditorjali 
kkwalifikat relattiv għall-utilità offerta, fl-aħħar analiżi, lil suġġett differenti mill-enti konċessjonarju: l-utent.
Fid-dawl tal-fatt li l-komportamenti tal-utenit huma biss parzjalment prevedibbli, dan iwassal għal riskju 
speċifiku tas-suq, li jkun ġej mit-trilateralità (konċessjonarju-enti aġġudikatriċi-utent) tar-relazzjoni konċessorja 
(cfr. Goisis: "Concessioni di costruzione e gestione di lavori e concessioni di servizi", IUS Publicum, Ġunju 
2011, p.2-9).
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tal-għażla inkondizzjonata lill-enti jew lill-amministrazzjoni aġġudikatriċi (ara l-
emendi: 11, 12, 16, 35, 44, 46, 47 u 48).

Għall-finijiet tas-semplifikazzjoni tar-regoli mdaħħlin mid-direttiva u tal-evitar tal-forom ta’ 
sovraregolamentazzjoni, ir-rapporteur għal opinjoni jipproponi li jkun soppress kull tip ta’ 
regola ritenuta superfluwa u, kulfejn ikun possibbli, jiġu inkorporati dispożizzjonijiet varji 
f’artikolu wieħed (ara l-emendi: 26, 27, 28, 41 u 43). Għal dan il-fini, ir-rapporteur għal 
opinjoni jipproponi li tkun magħmula obbligatorja l-għażla tar-regoli u tal-liġijiet applikabbli 
f’dak li għandu x’jaqsam mal-konċessjonijiet konġunti bejn amministrazzjonijiet 
aġġudikatriċi jew entijiet aġġudikaturi tal-Istati Membri differenti, għall-fini li tkun evitata l-
inċertezza ġuridika u r-rikors inutli għal-litigazzjoni (ara l-emendi: 31.32 u 33);

Fl-aħħar nett, ir-rapporteur għal opinjoni jirritjeni li d-direttiva preżenti tista’ konkretament 
tikkontribwixxi għall-implementazzjoni tal-politiki intiżi li jiksbu rata għoli ta’ impjiegi, il-
garanzija ta’ protezzjoni soċjali adegwata u livell għoli ta’ edukazzjoni, taħriġ u saħħa (ara l-
emendi 1 u 3). F’dan is-sens, ir-rapporteur għal opinjoni jipproponi li lill-konċedenti 
tingħatalu l-possibilità li jinkludi, fil-kriterji għall-aġġudikazzjoni, kriterji ambjentali, soċjali 
jew relattivi għall-innovazzjoni u, fejn ikun xieraq, konċernanti l-attwazzjoni ta' politiki intiżi 
għall-promozzjoni ta' tkabbir ekonomiku sostenibbli u koeżjoni soċjali isħaħ (ara l-emendi: 4, 
14 u 15).

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jitlob lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jiġu inkorporati fir-rapport tiegħu l-emendi 
li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 53(1) l-
Artikolu 62 u l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
b’mod partikolari l-Artikolu 14, l-
Artikolu 53(1), l-Artikolu 62 u l-
Artikolu 114, kif ukoll il-Protokoll Nru 26 
tiegħu,
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Emenda 2

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. L-
għoti ta’ konċessjonijiet ta' xogħlijiet 
huwa preżentament soġġett għal regoli 
bażiċi tad-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, 
filwaqt li l-għoti ta’ konċessjonijiet ta' 
servizzi b’interess transkonfinali huwa 
suġġett għall-prinċipji tat-Trattat, u b'mod 
partikolari l-prinċipju tal-moviment ħieles 
tal-prodotti, il-libertà ta’ stabbiliment u l-
libertà li jiġu pprovduti servizzi kif ukoll 
mal-prinċipji li joħorġu minnhom bħat-
trattament ugwali, nondiskriminazzjoni, 
rikonoxximent reċiproku, il-
proporzjonalità u t-trasparenza. Hemm 
riskju ta’ inċertezza legali relatata ma’ 
interpretazzjonijiet differenti tal-prinċipji 
tat-Trattat mil-leġiżlaturi nazzjonali u ta’ 
differenzi kbar fost il-leġiżlazzjonijiet tal-
Istati Membri differenti. Dan ir-riskju ġie 
kkonfermat mill-ġurisprudenza estensiva 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
iżda li wkoll indirizzatat parzjalment biss 
ċerti aspetti tal-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni. Għaldaqstant, il-
konkretizzazzjoni uniformi tal-prinċipji 
tat-Trattat fl-Istati Membri kollha u t-
tneħħija tad-diskrepanzi fil-fehim 
tagħhom huma meħtieġa fil-livell tal-
Unjoni sabiex jiġu eliminati d-
distorsjonijiet persistenti fis-Suq Intern.

(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. 
F’dan il-kuntest, il-kuntratti ta’ 
konċessjoni jirrappreżentaw strumenti 
importanti fl-iżvilupp strutturali fit-tul tal-
infrastrutturi u s-servizzi strateġiċi. 
B’mod korrispondenti, imexxu ħarir il-
progress tal-kompetizzjoni fi ħdan is-suq 
intern, isaħħu l-għarfien espert tas-settur 
privat, filwaqt li jiksbu l-effikaċja u 
jwasslu l-innovazzjoni.
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Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-għoti ta’ konċessjonijiet fil-
mument hija soġġetta għal regoli bażiċi 
tad-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' 
Marzu 2004 dwar koordinazzjoni ta' 
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti 
pubbliċi u kuntratti għal servizzi 
pubbliċi1, filwaqt li l-għoti ta’ 
konċessjonijiet ta' servizzi b’interess 
transkonfinali huwa suġġett għall-
prinċipji tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b'mod 
partikolari l-prinċipji tal-libertà tal-
moviment tal-prodotti, il-libertà ta’ 
stabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi kif ukoll mal-prinċipji li joħorġu 
minnhom bħat-trattament ugwali, in-
nondiskriminazzjoni, ir-rikonoxximent 
reċiproku, il-proporzjonalità u t-
trasparenza. Hemm riskju ta’ inċertezza 
ġuridika marbuta ma’ interpretazzjonijiet 
differenti tal-prinċipji tat-TFUE mil-
leġiżlaturi nazzjonali u ta’ differenzi kbar 
fost il-leġiżlazzjonijiet tal-Istati Membri 
differenti. Dan ir-riskju ġie kkonfermat 
mill-ġurisprudenza estensiva tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea li iżda 
indirizzatat parzjalment biss ċerti aspetti 
tal-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni. 
_______________
1 ĠU L 134, 30.4.2004, p.114.
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Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 2b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2b) Għalhekk, din id-Direttiva għandha 
l-mira li tikseb applikazzjoni uniformi tal-
prinċipji tat-Trattat fl-Istati Membri 
kollha biex tkun żgurata ċ-ċertezza 
ġuridika, ikunu eliminati d-distorsjonijiet 
persistenti għas-suq intern, tikber l-
effikaċja tal-infiq pubbliku, ikunu 
ffaċilitati l-aċċess ugwali u l-
parteċipazzjoni ġusta tal-SMEs fl-għoti 
tal-kuntratti ta' konċessjoni, kemm f'livell 
lokali kemm f'livell ta' Unjoni, u jingħata 
sostenn lill-ksib tal-objettivi tal-politika 
pubblika sostenibbli.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 2c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2c) Barra minn hekk, din id-Direttiva 
għandha l-mira li tagħti sostenn lill-
implementazzjoni tal-politiki marbutin 
mal-promozzjoni ta’ livell għoli ta’ 
impjieg, mal-garanzija ta’ protezzjoni 
soċjali xierqa, mal-ġlieda kontra l-
esklużjoni soċjali, kif ukoll ma’ livell 
għoli ta’ edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni 
tas-saħħa tal-bniedem. B’mod 
korripondenti, din id-Direttiva 
tikkontribwixxi għall-ksib ta’ dawk l-
objettivi billi tiżgura li l-kriterji soċjali 
marbutin mal-kundizzjonijiet ta’ xogħol, 
mal-protezzjoni soċjali u mas-saħħa 
pubblika jiddaħħlu fl-istadji kollha tal-
proċedura ta' akkwist pubbliku.

Emenda 6
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Proposta għal direttiva
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Din id-Direttiva bl-ebda mod ma
għandha taffettwa l-libertà tal-Istati 
Membri jew l-awtoritajiet pubbliċi li 
jiddeċiedu dwar il-forniment dirett ta' 
xogħlijiet jew servizzi lil entitajiet pubbliċi 
jew dwar l-esternalizzazzjoni ta' tali 
forniment lil partijiet terzi. L-Istati Membri 
jew l-awtoritajiet pubbliċi għandhom 
jibqgħu ħielsa li jiddefinixxu l-karatteristiċi 
tas-servizzi li għandhom jiġu pprovduti, 
inkluż kwalunkwe kondizzjonijiet rigward 
il-kwalità jew il-prezz tas-servizzi, sabiex 
isegwu l-għanijiet tal-politika pubblika 
tagħhom

(3) Din id-Direttiva għandha tiggarantixxi
l-libertà tal-Istati Membri jew l-awtoritajiet 
pubbliċi li jiddeċiedu dwar il-forniment 
dirett ta' xogħlijiet jew servizzi lil entitajiet 
pubbliċi jew dwar l-esternalizzazzjoni ta' 
tali forniment lil partijiet terzi. L-Istati 
Membri jew l-awtoritajiet pubbliċi 
għandhom jibqgħu ħielsa li jiddefinixxu l-
karatteristiċi tas-servizzi li għandhom jiġu 
pprovduti u li jiddeċiedu jekk, kif u sa 
liema punt ikunu jridu jwettqu 
funzjonijiet pubbliċi huma stess, inkluż 
kwalunkwe kondizzjoni rigward il-kwalità 
jew il-prezz tas-servizzi, sabiex isegwu l-
għanijiet tal-politika pubblika tagħhom 
B’mod korrispondenti, din id-Direttiva ma 
għandhiex taffettwa l-libertà tal-Istati 
Membri li jiddefinixxu, b’konformità mal-
Artikolu 14  tat-TFUE u l-Protokoll 
Nru 26 anness mat-Trattat, 
x'jikkunsidraw bħala servizzi ta' interess 
ekonomiku ġenerali, kif dawk is-servizzi 
għandhom jiġu organizzati u ffinanzjati, 
skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat, u 
liema obbligi speċifiċi għandhom ikunu 
suġġetti għalihom.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Għal konċessjonijiet 'il fuq minn ċertu 
valur, huwa xieraq li tiġi prevista 
koordinazzjoni minima ta’ proċeduri 
nazzjonali għall-għoti ta’ dawn il-kuntratti 
abbażi tal-prinċipji tat-Trattat sabiex jiġi 
ggarantit il-ftuħ tal-konċessjonijiet għall-
kompetizzjoni u ċertezza legali adekwata. 
Dawk il-disposizzjonijiet ta' kordinazzjoni 

(4) Għal konċessjonijiet 'il fuq minn ċertu 
valur, huwa xieraq li tiġi prevista 
koordinazzjoni minima ta’ proċeduri 
nazzjonali għall-għoti ta’ dawn il-kuntratti 
abbażi tal-prinċipji tat-Trattat sabiex jiġi 
ggarantit il-ftuħ tal-konċessjonijiet għall-
kompetizzjoni u ċertezza legali adekwata. 
Dawk il-disposizzjonijiet ta' kordinazzjoni 
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ma għandhomx imorru lil hinn minn dak li 
hu meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet 
imsemmija hawn fuq. Madankollu, l-Istati 
Membri għandhom ikun permessi 
jikkompletaw u jiżviluppaw aktar dawn id-
dispożizzjonijiet jekk jidhrilhom li huwa 
xieraq, l-aktar biex tiġi żġurata l-
konformità mal-prinċipji t'hawn fuq.

ma għandhomx imorru lil hinn minn dak li 
hu meħtieġ biex jintlaħqu l-għanijiet 
imsemmija hawn fuq u jkun iggarantit 
ċertu grad ta’ flessibilità. B’mod 
korrispondenti, l-Istati Membri għandhom 
ikun permessi jikkompletaw u jiżviluppaw 
aktar dawn id-dispożizzjonijiet jekk 
jidhrilhom li huwa xieraq, l-aktar biex tiġi 
żġurata l-konformità mal-prinċipji t'hawn 
fuq.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Id-diffikultajiet relatati mal-
interpretazzjoni tal-kunċetti ta’ konċessjoni 
u kuntratt pubbliku kienu sors ta’ 
inċertezza legali kontinwa fost il-partijiet 
interessati u taw lok għal bosta sentenzi tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
dwar dan is-suġġett. Għalhekk, id-
definizzjoni ta’ konċessjoni għandha tiġi 
ċċarata, b’mod partikolari billi jkun 
hemm referenza għall-kunċett ta' riskju 
sostanzjali tal-operar. Il-karatteristika 
prinċipali ta’ konċessjoni, id-dritt li jiġu 
sfruttati x-xogħlijiet jew s-servizzi, dejjem 
jimplika t-trasferiment lill-konċessjonarju 
ta’ riskju ekonomiku li jinvolvi l-
possibbiltà li ma jiġborx lura l-investimenti 
u l-ispejjeż li jkunu saru fl-operar tax-
xogħlijiet jew is-servizzi mogħtija. L-
applikazzjoni ta’ regoli speċifiċi li 
jirregolaw l-għoti ta’ konċessjonijiet ma 
tkunx ġustifikata jekk l-awtorità jew l-
entità kontraenti teżenta lill-kuntrattur 
minn kwalunkwe telf potenzjali, billi 
tiggarantixxi dħul minimu, daqs jew ogħla 
mill-ispejjeż li l-kuntrattur ikollu jġarrab 
b'rabta mat-twettiq tal-kuntratt. Fl-istess 
ħin għandu jkun iċċarat li ċerti 
arranġamenti li huma kompletament 
imħallsa minn awtorità kontraenti jew 

(7) Id-diffikultajiet relatati mal-
interpretazzjoni tal-kunċetti ta’ konċessjoni 
u kuntratt pubbliku kienu sors ta’ 
inċertezza legali kontinwa fost il-partijiet 
interessati u taw lok għal bosta sentenzi tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 
dwar dan is-suġġett. Minħabba fil-fatt li d-
dritt li jiġu sfruttati x-xogħlijiet jew s-
servizzi dejjem jimplika t-trasferiment lill-
konċessjonarju ta’ riskju ekonomiku li 
jinvolvi l-possibbiltà li ma jiġborx lura l-
investimenti u l-ispejjeż li jkunu saru fl-
operar tax-xogħlijiet jew is-servizzi 
mogħtija, id-definizzjoni tal-konċessjoni 
għandha tkun kjarifikata u marbuta mal-
kunċett tar-riskju ekonomiku sostanzjali. 
L-applikazzjoni ta’ regoli speċifiċi li 
jirregolaw l-għoti ta’ konċessjonijiet ma 
tkunx ġustifikata jekk l-awtorità jew l-
entità kontraenti teżenta lill-kuntrattur 
minn kwalunkwe telf potenzjali, billi 
tiggarantixxi dħul minimu, daqs jew ogħla 
mill-ispejjeż li l-kuntrattur ikollu jġarrab 
b'rabta mat-twettiq tal-kuntratt. 
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minn entità kontraenti għandhom 
jikkwalifikaw bħala konċessjonijiet fejn l-
irkupru tal-investimenti u l-ispejjeż 
imġarrba mill-operatur għall-eżekuzzjoni 
tax-xogħol jew il-forniment tas-servizz 
jiddependi mid-domanda reali għal jew id-
disponibbiltà tas-servizz jew l-assi.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) B’riferiment għar-riskju operattiv 
sostanzjali, għandu jkun iċċarat li ċerti 
arranġamenti li huma kompletament 
imħallsa minn awtorità kontraenti jew 
minn entità kontraenti għandhom 
jikkwalifikaw bħala konċessjonijiet fejn l-
irkupru tal-investimenti u l-ispejjeż 
imġarrba mill-operatur għall-eżekuzzjoni 
tax-xogħol jew għall-forniment tas-servizz 
jiddependu mid-domanda reali għal jew 
id-disponibbiltà tas-servizz jew il-beni. 

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Il-valur stmat tal-konċessjoni huwa 
fattur kruċjali fl-għoti ta’ kuntratt ta’ 
konċessjoni. Sabiex tkun evitata l-
inċertezza fost il-partijiet kontraenti, 
huwa neċessarju li jiġi preskritt prinċipju 
komuni għall-kalkolu ta’ tali valur. Għal 
dak il-fini, il-valur stmat tal-konċessjoni 
għandu jissejjes fuq il-fatturat annwali 
addizzjonali mill-bidu tal-kuntratt ta’ 
konċessjoni sa tmiemu.
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Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Sabiex jiġi żgurat ftuħ reali tas-suq u 
bilanċ ġust fl-applikazzjoni tar-regoli tal-
għoti tal-konċessjonijiet fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u 
postali huwa meħtieġ li l-entitajiet koperti 
jiġu identifikati fuq bażi li mhijiex l-istatus 
legali tagħhom. Għalhekk, għandu jiġi 
żgurat, li ma jiġix preġudikat it-trattament 
indaqs tal-entitajiet kontraenti li joperaw 
fis-settur pubbliku u ta’ dawk li joperaw 
fis-settur privat. Huwa wkoll meħtieġ li 
jiġi żgurat, f’konformità mal-Artikolu 345 
tat-Trattat, li ma jiġux preġudikati r-regoli 
li jirregolaw is-sistema tas-sjieda tal-
proprjetà fl-Istati Membri.

(11) Sabiex jiġi żgurat ftuħ reali tas-suq u 
bilanċ ġust fl-applikazzjoni tar-regoli tal-
għoti tal-konċessjonijiet fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u 
postali huwa meħtieġ li l-entitajiet koperti 
jiġu identifikati b’mod ċar fid-dawl tal-
kompiti partikolari definiti mill-
awtoritajiet pubbliċi. Huwa wkoll meħtieġ 
li jiġi żgurat, f’konformità mal-Artikolu 
345 tat-Trattat, li ma jiġux preġudikati r-
regoli li jirregolaw is-sistema tas-sjieda tal-
proprjetà fl-Istati Membri.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Sabiex tiżgura riklamar adegwat ta' 
konċessjonijiet ta' xogħlijiet u servizzi 'l 
fuq minn ċertu valur mogħtija minn
entitajiet kontraenti u minn awtoritajiet 
kontraenti, l-għoti ta' kuntratti bħal dawn 
għandu jkun preċedut b'pubblikazzjoni 
obbligatorja ta' avviż ta' konċessjoni f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Il-
limiti għandhom jirriflettu interess 
transkonfinali ċar għall-konċessjonijiet 
għall-operaturi ekonomiċi li jkunu jinsabu 
fi Stati Membri oħra. Sabiex jiġi kkalkulat 
il-valur ta’ konċessjoni ta’ servizzi, 
għandu jiġi kkunsidrat il-valur estimat 
tas-servizzi kollha li għandhom jiġu 
pprovduti mill-konċessjonarju mill-
perspettiva ta’ offerent potenzjali.

(18) Sabiex tiżgura riklamar adegwat ta' 
konċessjonijiet ta' xogħlijiet u servizzi 'l 
fuq minn ċertu valur mogħti minn entitajiet 
kontraenti u minn awtoritajiet kontraenti, l-
għoti ta' kuntratti bħal dawn għandu jkun 
preċedut b'pubblikazzjoni obbligatorja ta' 
avviż ta' konċessjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali 
tal-Unjoni Ewropea. Il-limiti għandhom 
jirriflettu interess transkonfinali ċar għall-
konċessjonijiet għall-operaturi ekonomiċi li 
jkunu jinsabu fi Stati Membri oħra. 
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Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-konċessjonijiet ta’ durata twila 
aktarx jirriżultaw fil-għeluq tas-suq u 
b’hekk ixekklu l-libertà tal-moviment tas-
servizzi u l-libertà tal-istabbiliment. 
B’danakollu, tali durata tista’ tkun 
ġustifikata jekk ikun neċessarju li l-
konċessjonarju jingħata l-possibilità li 
jirkupra l-investimenti li jkun għamel hu 
u jeżegwixxi l-konċessjoni, inklużi l-
kostijiet preliminari, kif ukoll jikseb 
profitt fuq il-kapital investit, li għandu 
jikkorrispondi mal-profitt mistenni 
f'kundizzjonijiet normali tas-suq. 

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Fid-dawl tal-importanza tal-kuntest 
kulturali u s-sensittività ta’ dawn is-
servizzi, l-Istati Membri għandhom 
jingħataw diskrezzjoni wiesgħa li 
jorganizzaw l-għażla tal-fornituri ta’ 
servizzi bil-mod li jidhrilhom li jkun l-iżjed 
xieraq. Ir-regoli ta' din id-Direttiva ma 
jzommux lill-Istati Membri milli japplikaw 
kriterji speċifiċi ta' kwalità għall-għażla tal-
fornituri tas-servizz, bħall-kriterji stipulati 
fil-Qafas tal-Kwalità Ewropea għas-
Servizzi Soċjali tal-Kumitat tal-Protezzjoni 
Soċjali tal-Unjoni Ewropea volontarju. 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-

(22) Fid-dawl tal-importanza tal-kuntest 
kulturali u s-sensittività ta’ dawn is-
servizzi, l-Istati Membri għandhom 
diskrezzjoni wiesgħa li jorganizzaw l-
għażla tal-fornituri ta’ servizzi bil-mod li 
jidhrilhom li jkun l-iżjed xieraq. Ir-regoli 
ta' din id-Direttiva ma jżommux lill-Istati 
Membri milli japplikaw kriterji speċifiċi ta' 
kwalità għall-għażla tal-fornituri tas-
servizz, bħall-kriterji stipulati fil-Qafas tal-
Kwalità Ewropea għas-Servizzi Soċjali tal-
Kumitat tal-Protezzjoni Soċjali tal-Unjoni 
Ewropea volontarju. L-Istati Membri u/jew 
l-awtoritajiet pubbliċi jibqgħu liberi li 
jipprovdu dawn is-servizzi huma stess jew 
li jorganizzaw is-servizzi soċjali, bħas-
servizzi kollha ta’ interess ekonomiku 



PE494.668v03-00 14/42 AD\921028MT.doc

MT

konklużjoni ta' konċessjonijiet, pereżempju 
permezz tas-sempliċi finanzjament ta’ 
dawn is-servizzi jew bl-għoti ta’ liċenzji 
jew awtorizzazzjonijiet lill-operaturi 
ekonomiċi kollha li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti minn qabel mill-
awtorità jew l-entità kontraenti, mingħajr l-
ebda limitu jew kwota, sakemm tali 
sistema tiżgura riklamar suffiċjenti u 
tikkonforma mal-prinċipji tat-trasparenza u 
n-nondiskriminazzjoni.

ġenerali, b’mod li ma jġibx miegħu l-
konklużjoni ta' konċessjonijiet, pereżempju 
permezz tas-sempliċi finanzjament ta’ 
dawn is-servizzi jew bl-għoti ta’ liċenzji 
jew awtorizzazzjonijiet lill-operaturi 
ekonomiċi kollha li jissodisfaw il-
kundizzjonijiet stabbiliti minn qabel mill-
awtorità jew l-entità kontraenti, mingħajr l-
ebda limitu jew kwota, sakemm tali 
sistema tiżgura riklamar suffiċjenti u 
tikkonforma mal-prinċipji tat-trasparenza u 
n-nondiskriminazzjoni.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-għażla u l-applikazzjoni ta’ kriterji 
tal-għażla proporzjonali, 
nondiskriminatorji u ekwi hija kruċjali 
għall-aċċess effettiv tal-operaturi 
ekonomiċi għall-opportunitajiet ekonomiċi 
relatati mal-konċessjonijiet. B’mod 
partikolari, il-possibbiltà li kandidat 
jiddependi fuq il-kapaċitajiet ta’ entitajiet 
oħra tista’ tkun deċiżiva sabiex tippermetti 
l-parteċipazzjoni ta’ impriżi żgħar u medji. 
Għalhekk, huwa xieraq li jiġi previst li l-
kriterji tal-għażla jkunu relatati 
esklużivament mal-kapaċità teknika, 
finanzjarja u ekonomika tal-operaturi, jiġu 
mħabbra fl-avviż ta’ konċessjoni u ma 
jistgħux jipprekludu operatur ekonomiku 
milli jiddependi fuq il-kapaċitajiet ta’ 
entitajiet oħra, irrispettivament min-natura 
legali tar-rabtiet tiegħu ma’ dawk l-
entitajiet, jekk dan juri lill-awtorità jew lill-
entità kontraenti li huwa se jkollu għad-
dispożizzjoni tiegħu r-riżorsi meħtieġa.

(24) L-għażla u l-applikazzjoni ta’ kriterji 
tal-għażla proporzjonali, 
nondiskriminatorji u ekwi hija kruċjali 
għall-aċċess effettiv tal-operaturi 
ekonomiċi għall-opportunitajiet ekonomiċi 
relatati mal-konċessjonijiet. B’mod 
partikolari, il-possibbiltà li kandidat 
jiddependi fuq il-kapaċitajiet ta’ entitajiet 
oħra tista’ tkun deċiżiva sabiex tippermetti 
l-parteċipazzjoni ta’ impriżi żgħar u medji. 
Għalhekk, huwa xieraq li jiġi previst li l-
kriterji tal-għażla jkunu relatati mal-
kapaċità teknika, finanzjarja u ekonomika 
tal-operaturi, imma wkoll f’dak li 
jikkonċerna s-servizzi ta’ interess 
ekonomiku ġenerali, il-konformità 
tagħhom mad-dispożizzjonijiet ambjentali, 
soċjali u ta' koeżjoni, kif ukoll mal-
objettivi ta’ livell għoli ta' kwalità, ta' 
sikurezza u fir-rigward tal-aċċessibilità 
f’termini ta’ spejjeż, it-trattament ugwali 
u l-promozzjoni tal-aċċess universali u 
tad-drittijiet tal-utenti, jiġu mħabbra fl-
avviż ta’ konċessjoni u ma jistgħux 
jipprekludu operatur ekonomiku milli 
jiddependi fuq il-kapaċitajiet ta’ entitajiet 
oħra, irrispettivament min-natura legali tar-
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rabtiet tiegħu ma’ dawk l-entitajiet, jekk 
dan juri lill-awtorità jew lill-entità 
kontraenti li huwa se jkollu għad-
dispożizzjoni tiegħu r-riżorsi meħtieġa.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Sabiex ikunu żgurati t-trasparenza u 
trattament ugwali, il-kriterji għall-għoti tal-
konċessjonijiet għandhom dejjem 
jikkonformaw ma' standards ġenerali. 
Dawn għandhom jiġu żvelati lill-offerenti 
potenzjali minn qabel, ikunu relatati mas-
suġġett tal-kuntratt u m'għandhomx joffru 
lill-awtorità jew lill-entità kontraenti libertà 
tal-għażla mingħajr restrizzjonijiet. 
Għandhom jiżguraw il-possibilità ta’ 
kompetizzjoni effettiva u għandhom ikunu 
akkumpanjati minn rekwiżiti li jippermettu 
li tiġi verifikata b’mod effettiv l-
informazzjoni pprovduta mill-offerenti. 
Sabiex jikkonformaw ma' dawn l-
istandards filwaqt li jtejbu ċ-ċertezza 
legali, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu 
l-użu tal-kriterju tal-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża.

(25) Sabiex ikunu żgurati t-trasparenza u 
trattament ugwali, il-kriterji għall-għoti tal-
konċessjonijiet għandhom dejjem 
jikkonformaw ma' standards ġenerali. 
Dawn għandhom jiġu żvelati lill-offerenti 
potenzjali minn qabel, ikunu relatati mas-
suġġett tal-kuntratt u m'għandhomx joffru 
lill-awtorità jew lill-entità kontraenti libertà 
tal-għażla mingħajr restrizzjonijiet. 
Għandhom jiżguraw il-possibilità ta’ 
kompetizzjoni effettiva u għandhom ikunu 
akkumpanjati minn rekwiżiti li jippermettu 
li tiġi verifikata b’mod effettiv l-
informazzjoni pprovduta mill-offerenti. 

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Fejn l-awtoritajiet kontraenti u l-
entitajiet kontraenti jagħżlu li jagħtu 
konċessjoni lill-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġjuża, huma 
għandhom jiddeterminaw il-kriterji 
ekonomiċi u ta' kwalità li fuq il-bażi 
tagħhom huma jivvalutaw l-offerti sabiex 

imħassar
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jidentifikaw liema waħda toffri l-aħjar 
valur għall-flus. Id-determinazzjoni ta’ 
dawk il-kriterji tiddependi fuq is-suġġett 
tal-kuntratt billi dawn għandhom 
jippermettu l-valutazzjoni tal-livell tal-
prestazzjoni offrut minn kull offerta fid-
dawl tas-suġġett tal-konċessjoni, kif 
definit fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-
valur għall-flus ta’ kull offerta li ser 
titqies.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Il-konċessjonijiet huma normalment 
arranġamenti fit-tul u kumplessi fejn il-
kuntrattur jassumi r-responsabbiltajiet u r-
riskji li tradizzjonalment iġorru l-
awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti u li normalment jaqgħu taħt il-
mandat tagħhom. Għal din ir-raġuni, l-
awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti 
għandhom iżommu marġni ta’ flessibbiltà 
fl-organizzazzjoni tal-proċess tal-għoti, li 
jinvolvi wkoll il-possibilità li jiġi nnegozjat 
il-kontenut tal-kuntratt mal-kandidati. 
Madankollu, sabiex jiġi żgurat trattament 
ugwali u trasparenza matul il-proċedura 
tal-għoti, huwa xieraq li jiġu pprovduti 
ċerti rekwiżiti rigward l-istruttura tal-
proċedura tal-għoti, inklużi n-negozjati, it-
tixrid tal-informazzjoni u d-disponibbiltà 
ta' reġistri bil-miktub. Huwa meħtieġ ukoll 
li jiġi pprovdut li ma għandux ikun hemm 
devjazzjoni mit-termini inizjali tal-avviż 
tal-konċessjoni, sabiex jiġi evitat it-
trattament inġust ta’ kwalunkwe kandidat 
potenzjali.

(27) Il-konċessjonijiet huma normalment 
arranġamenti fit-tul u kumplessi fejn il-
kuntrattur jassumi r-responsabbiltajiet u r-
riskji li tradizzjonalment iġorru l-
awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti u li normalment jaqgħu taħt il-
mandat tagħhom. Għal din ir-raġuni, l-
awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti 
għandhom iżommu marġni ta’ flessibbiltà 
fl-organizzazzjoni tal-proċess tal-għoti.
Dan jinvolvi l-inklużjoni tal-flessibilità fl-
użu tal-kriterji tal-għoti tal-kuntratt biex 
l-awtorità kontraenti tkun tista’ twettaq 
analiżi ekonomika u kwalitattiva globali 
tal-offerta flimkien mal-possibilità li jiġi 
nnegozjat il-kontenut tal-kuntratt mal-
kandidati. Madankollu, sabiex jiġi żgurat 
trattament ugwali u trasparenza matul il-
proċedura tal-għoti, huwa xieraq li jiġu 
pprovduti ċerti rekwiżiti rigward l-
istruttura tal-proċedura tal-għoti, inklużi n-
negozjati, it-tixrid tal-informazzjoni u d-
disponibbiltà ta' reġistri bil-miktub. Huwa 
meħtieġ ukoll li jiġi pprovdut li ma jkunx 
hemm devjazzjoni mit-termini inizjali tal-
avviż tal-konċessjoni, sabiex jiġi evitat it-
trattament inġust ta’ kwalunkwe kandidat 
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potenzjali. 

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-
kriterji tal-għoti, l-awtoritajiet kontraenti u 
l-entitajiet kontraenti għandhom jitħallew 
jirreferu għal proċess ta' produzzjoni 
speċifiċi, għal mod speċifiku ta’ provvista 
ta’ servizzi, jew għal proċess speċifiku għal 
kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu tal-ħajja 
ta' prodott jew servizz, sakemm dawn 
ikunu marbuta mas-suġġett tal-konċessjoni. 
Sabiex jintegraw aħjar il-
konsiderazzjonijiet soċjali fl-għoti tal-
konċessjonijiet, ix-xerrejja għandhom ukoll 
jitħallew jinkludu, fil-kriterji tal-għoti, 
karatteristiċi marbuta għall-kundizzjonijiet 
tax-xogħol. Madankollu, fejn l-
awtoritajiet kontraenti jew entitajiet 
kontraenti jużaw l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġjuża, dawn il-
kriterji jistgħu jirrelataw biss mal-
kundizzjonijiet tax-xogħol tal-persuni li 
jipparteċipaw direttament fil-proċess tal-
produzzjoni jew il-forniment inkwistjoni.
Dawk il-karatteristiċi jistgħu jirrigwardaw 
biss il-protezzjoni tas-saħħa tal-persunal 
involut fil-proċess tal-produzzjoni jew
tiffavorixxi l-integrazzjoni soċjali ta’ 
persuni żvantaġġati jew membri ta' gruppi 
vulnerabbli fost il-persuni inkarigati li 
jwettqu l-kuntratt, inkluża l-aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabilità. F'dan il-każ, 
kwalunkwe kriterju tal-għoti li jinkludi 
dawk il-karatteristiċi għandu fi kwalunkwe 
każ jibqa' limitat għal karatteristiċi li 
jkollhom konsegwenzi immedjati fuq il-
membri tal-persunal fl-ambjent tax-xogħol 
tagħhom. Għandhom jiġu applikati skont 
id-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta 'Diċembru 

(29) Fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-
kriterji tal-għoti, l-awtoritajiet kontraenti u 
l-entitajiet kontraenti għandhom jitħallew 
jirreferu għal proċess ta' produzzjoni 
speċifiċi, għal mod speċifiku ta’ provvista 
ta’ servizzi, jew għal proċess speċifiku għal 
kwalunkwe stadju ieħor taċ-ċiklu tal-ħajja 
ta' prodott jew servizz, sakemm dawn 
ikunu marbuta mas-suġġett tal-konċessjoni. 
Dawk il-kriterji jistgħu jinkludu kriterji 
ambjentali, soċjali jew marbutin mal-
innovazzjoni kif ukoll element marbutin 
ma’ objettivi ta’ politika pubblika mmirati 
lejn il-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku 
sostenibbli u l-koeżjoni soċjali. Sabiex 
jintegraw aħjar il-konsiderazzjonijiet 
soċjali fl-għoti tal-konċessjonijiet, ix-
xerrejja għandhom ukoll jitħallew jinkludu, 
fil-kriterji tal-għoti, karatteristiċi marbuta 
għall-kundizzjonijiet tax-xogħol. Dawk il-
karatteristiċi jistgħu jirrigwardaw il-
protezzjoni tas-saħħa tal-persunal involut 
fil-proċess tal-produzzjoni, u s-
salvagwardja tal-kundizzjonijiet tal-
impjieg u tax-xogħol tagħhom u l-
konformità ma’ ftehimiet kollettivi 
għalihom, jew jiffavorixxu l-integrazzjoni 
soċjali ta’ persuni żvantaġġati jew membri 
ta' gruppi vulnerabbli fost il-persuni 
inkarigati li jwettqu l-kuntratt, inkluża l-
aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabilità. 
F'dan il-każ, kwalunkwe kriterju tal-għoti li 
jinkludi dawk il-karatteristiċi għandu fi 
kwalunkwe każ jibqa' limitat għal 
karatteristiċi li jkollhom konsegwenzi 
immedjati fuq il-membri tal-persunal fl-
ambjent tax-xogħol tagħhom. Għandhom 
jiġu applikati skont id-Direttiva 96/71/KE 
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1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas 
ta' prestazzjoni ta' servizzi u b'mod li ma 
jkunx direttament jew indirettament 
jiddiskrimina kontra operaturi ekonomiċi 
minn Stati Membri oħra jew minn pajjiżi 
terzi li huma Partijiet għall-Ftehim jew 
għal Ftehimiet ta' Kummerċ Ħieles li fih l-
Unjoni tkun parti. L-awtoritajiet 
kontraenti u l-entitajiet kontraenti 
għandha wkoll, fejn dawn jużaw il-
kriterju tal-offerta l-aktar vantaġġuża 
ekonomikament, jitħallew jużaw bħala 
kriterju għal-għoti ta' kuntratt l-
organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-esperjenza 
tal-persunal assenjat biex iwettaq il-
konċessjoni konċernata, peress li dan 
jista' jaffettwa l-kwalità tal-prestazzjoni 
tal-konċessjoni u, bħala riżultat, il-valur 
ekonomiku tal-offerta.

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 
ta’ Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' 
ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' 
servizzi u b'mod li ma jkunx direttament 
jew indirettament jiddiskrimina kontra 
operaturi ekonomiċi minn Stati Membri 
oħra jew minn pajjiżi terzi li huma Partijiet 
għall-Ftehim jew għal Ftehimiet ta' 
Kummerċ Ħieles, abbażi tar-rispett tal-
istandards tal-ILO, li fih l-Unjoni tkun 
parti. 

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Ma għandhomx jingħataw 
konċessjonijiet lill-operaturi ekonomiċi li 
jkunu pparteċipaw f’organizzazzjoni 
kriminali jew li jkunu nstabu ħatja ta’ 
korruzzjoni, frodi għad-detriment tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni jew ħasil tal-
flus. In-nuqqas ta’ ħlas ta’ taxxi jew ta’ 
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
għandu jiġi sanzjonat ukoll b’esklużjoni 
mandatorja fil-livell tal-Unjoni. Barra minn 
hekk, l-awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jeskludu kandidati jew offerenti minħabba 
vjolazzjonijiet serji tal-liġi tal-Unjoni jew 
tal-liġi nazzjonali bil-għan li jipproteġu l-
interessi pubbliċi kompatibbli mat-Trattat 
jew fejn l-operatur ekonomiku jkun wera 
nuqqasijiet sinifikanti jew persistenti fit-
twettiq ta' konċessjoni jew konċessjonijiet 
preċedenti ta' natura simili mal-istess 

(33) Ma għandhomx jingħataw 
konċessjonijiet lill-operaturi ekonomiċi li 
jkunu pparteċipaw f’organizzazzjoni 
kriminali, inkluża l-parteċipazzjoni fl-
isfruttament tal-kummerċ fil-bnedmin u t-
tħaddim tat-tfal, jew li jkunu nstabu ħatja 
ta’ korruzzjoni, frodi għad-detriment tal-
interessi finanzjarji tal-Unjoni jew ħasil tal-
flus. In-nuqqas ta’ ħlas ta’ taxxi jew ta’ 
kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali 
għandu jiġi sanzjonat ukoll b’esklużjoni 
mandatorja fil-livell tal-Unjoni. Barra minn 
hekk, l-awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jeskludu kandidati jew offerenti minħabba 
vjolazzjonijiet serji tal-liġi tal-Unjoni jew 
tal-liġi nazzjonali bil-għan li jipproteġu l-
interessi pubbliċi kompatibbli mat-Trattat 
jew fejn l-operatur ekonomiku jkun wera 
nuqqasijiet sinifikanti jew persistenti fit-
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awtorità kontraenti jew entità kontraenti. twettiq ta' konċessjoni jew konċessjonijiet 
preċedenti ta' natura simili mal-istess 
awtorità kontraenti jew entità kontraenti.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli dwar 
il-proċeduri għal akkwisti mill-awtoritajiet 
kontraenti u mill-entitajiet kontraenti fir-
rigward ta' konċessjonijiet li l-valur 
tagħhom huwa estimat għal mhux anqas 
mil-limiti stabbiliti fl-Artikolu 5.

1. Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli dwar 
il-proċeduri għall-għoti ta’ konċessjonijiet 
ta’ xogħlijiet jew servizzi li l-valur 
tagħhom huwa estimat għal mhux anqas 
mil-limiti stabbiliti fl-Artikolu 5.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Prinċipju ta’ amministrazzjoni ħielsa 

mill-awtoritajiet pubbliċi
Din id-Direttiva tirrikonoxxi l-prinċipju 
ta’ amministrazzzjoni libera mill-
awtoritajiet pubbliċi b’konformità mal-
leġiżlazzjoni nazzjonali fis-seħħ u l-liġi 
tal-Unjoni. Dawk l-awtoritajiet pubbliċi 
għandhom ikunu liberi li jiddeċiedu dwar 
il-metodu ta’ ġestjoni li jqisu l-iktar 
xieraq sabiex jitwettqu x-xogħlijiet u/jew 
jipprovdu s-servizzi li huma responsabbli 
għalihom.
Din id-Direttiva ma taffettwax il-libertà 
tal-Istati Membri li jiddefinixxu, 
f’konformità mal-liġi tal-Unjoni, dak li 
jikkunsidraw li huma servizzi ta’ interess 
ekonomiku ġenerali, kif dawn is-servizzi 
għandhom jiġu organizzati u ffinanzjati, 
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f’konformità mar-regoli tal-għajnuna 
mill-Istat, u liema obbligi speċifiċi 
għandhom ikunu soġġetti għalihom.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) 'konċessjonijiet' tfisser konċessjonijiet 
ta' xogħlijiet pubbliċi, konċessjonijiet ta' 
xogħlijiet jew konċessjonijiet ta' servizzi.

(1) 'konċessjonijiet' tfisser konċessjonijiet 
ta' xogħlijiet jew ta' servizzi.

Ġustifikazzjoni

Id-distinzjoni bejn konċessjonijiet ta’ xogħlijiet pubbliċi u konċessjonijiet ta’ xogħlijiet 
mhijiex utli fil-prattika. Emenda għal skopijiet ta’ simplifikazzjoni.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) 'konċessjoni ta' xogħlijiet pubbliċi' 
tfisser kuntratt bi ħlas miftiehem bil-
miktub bejn operatur ekonomiku wieħed 
jew aktar u awtorità kontraenti waħda jew 
aktar u li jkollu bħala għan tiegħu l-
eżekuzzjoni ta’ xogħlijiet, fejn il-
korrispettiv għax-xogħlijiet li għandhom 
jitwettqu jikkonsisti jew unikament fid-
dritt ta' sfruttament tax-xogħlijiet li huma 
s-suġġett tal-kuntratt jew f'dak id-dritt 
flimkien ma' ħlas. 

(4) ‘konċessjoni xogħlijiet pubbliċi’ tfisser 
kuntratt bi ħlas miftiehem bil-miktub fejn 
awtorità kontraenti jew entità kontraenti
waħda jew aktar tafda l-eżekuzzjoni ta’ 
xogħlijiet lil operatur ekonomiku wieħed 
jew aktar, fejn għaldaqstant il-korrispettiv 
jikkonsisti jew unikament fid-dritt ta’ 
sfruttament tax-xogħlijiet li huma s-suġġett 
tal-kuntratt jew f'dak id-dritt flimkien ma’ 
ħlas.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) "konċessjoni ta' servizzi" tfisser 
kuntratt bi ħlas miftiehem bil-miktub bejn 
operatur ekonomiku wieħed jew aktar u
awtorità kontraenti jew entità kontraenti 
waħda jew aktar u li jkollu bħala l-għan 
tiegħu l-provvediment ta' servizzi għajr 
dawk imsemmija fil-punti 2 u 4 meta l-
korrispettiv għas-servizzi li jkunu se jiġu 
pprovduti jikkonsisti jew fid-dritt ta' 
sfruttament tas-servizzi li jkunu s-soġġett
tal-kuntratt jew f'dak id-dritt flimkien ma' 
ħlas.

(7) "konċessjoni ta' servizzi" tfisser 
kuntratt bi ħlas miftiehem bil-miktub fejn
awtorità kontraenti jew entità kontraenti
waħda jew aktar tafda l-provvediment ta' 
servizzi lil operatur ekonomiku wieħed 
jew aktar, meta l-korrispettiv jikkonsisti 
jew fid-dritt ta' sfruttament tas-servizz li 
jkun is-suġġett tal-kuntratt jew f'dak id-
dritt flimkien ma' ħlas;

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) ‘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, mix-xiri tal-materja prima jew il-
ġenerazzjoni ta’ riżorsi sar-rimi, l-
ikklirjar u l-finalizzazzjoni.

imħassar

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dritt ta' sfruttament ta' xogħlijiet jew 
is-servizzi kif imsemmija fil-punti 2, 4 u 7 
tal-ewwel paragrafu għandu implika t-
trasferiment lill-konċessjonarju ta' 
operazzjonali sostanzjali. Il-konċessjonarju 
għandu jitqies li jassumi r-riskju 
operazzjonali sostanzjali meta ma jkunx 
garantit li jirkupra l-investimenti 

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

magħmula jew l-ispejjeż imġarrba fl-operat 
tax-xogħlijiet jew is-servizzi li huma s-
suġġett tal-kuntratt.

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

Ir-riskju ekonomiku għandu jinftiehem 
bħala:

a) ir-riskju relatat mal-użu tax-xogħlijiet 
jew d-domanda għall-provvista tas-
servizz; jew

(a) ir-riskju fuq id-domanda attwali għax-
xogħlijiet jew is-servizzi li jkunu l-oġġett 
tal-kuntratt; jew

(b) ir-riskju relatat mad-disponibbiltà tal-
infrastruttura pprovduta mill-
konċessjonarju jew użata għall-provvista 
ta’ servizzi lill-utenti. 

(b) ir-riskju relatat mad-disponibbiltà tal-
infrastruttura pprovduta mill-
konċessjonarju jew użata għall-provvista 
ta’ servizzi lill-utenti.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 6 Artikolu 6
Metodi għall-kalkolu tal-valur estimat ta’ 

konċessjoni
Metodi għall-kalkolu tal-valur estimat ta’ 

konċessjoni

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

1. Il-kalkolu tal-valur estimat ta' 
konċessjoni għandu jiġi bbażat fuq il-
fatturat aggregat qabel it-taxxa, matul iż-
żmien tal-kuntratt kif estimat mill-
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entità kontraenti, inkluż kull forma ta' 
opzjoni u kull estensjoni tat-tul taż-żmien 
tal-konċessjoni.

offerent. Din l-istima għandha tkun 
valida fil-ħin li tiġi pubblikata n-notifika 
tal-konċessjoni, jew, f’każijiet li din in-
notifika ma tkunx meħtieġa, fil-ħin meta 
l-awtorità kontraenti jew l-entità tibda l-
proċedura għall-għoti tal-konċessjoni. 
Meta l-valur ikun modifikat wara 
negozjati matul il-proċedura tal-għoti, l-
istima valida tkun dik indikata fil-ħin tal-
iffirmar tal-kuntratt.

2. Tal-valur estimat ta' konċessjoni għandu 
jkun ikkalkulat bħala l-valur tax-xogħlijiet 
jew servizzi kollha, anke jekk akkwistati 
permezz ta’ kuntratti differenti, fejn il-
kuntratti jkunu parti minn proġett wieħed. 
Indikazzjonijiet għall-eżistenza ta’ proġett 
wieħed jikkonsistu f’ippjanar u 
konċepiment ġenerali minn qabel mill-
awtorità kontraenti jew l-entità kontraenti, 
il-fatt li l-elementi differenti mixtrija
jissodisfaw funzjoni ekonomika u teknika 
waħda jew li huma b'xi mod ieħor 
loġikament interkonnessi.

2. Il-valur estimat ta' konċessjoni għandu 
jkun ikkalkulat bħala l-valur tax-xogħlijiet  
u/jew servizzi kollha li huma parti minn 
proġett wieħed ta’ konċessjoni, inklużi l-
istudji. In-natura unika tal-proġett tista’ 
tintwera b’mod partikolari mill-eżistenza 
ta’ ppjanar u konċepiment ġenerali minn 
qabel mill-awtorità jew l-entità kontraenti, 
permezz tal-fatt li l-elementi differenti tal-
proġett jissodisfaw funzjoni ekonomika u 
teknika waħda jew permezz tal-fatt li huma 
b'xi mod ieħor loġikament interkonnessi.

Meta l-awtorità kontraenti jew l-entità 
kontraenti tipprovdi għal għotjiet jew 
pagamenti lil kandidati jew offerenti, 
għandha tqishom meta tikkalkula l-valur 
estimat tal-konċessjoni.
3. L-għażla tal-metodu għall-kalkolu tal-
valur estimat ta’ konċessjoni ma għandhiex 
issir bl-intenzjoni li tiġi eskluża mill-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. 
Proġett ta' xogħlijiet jew sett ta' servizzi 
m'għandux jiġi subdiviż bl-effett li 
jimpedixxih milli jaqa' fil-kamp ta' 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva, sakemm 
ma jkunx ġustifikat b'raġunijiet oġġettivi.

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

4. Din l-istima għandha tkun valida fil-
mument meta jintbagħat l-avviż ta' 
konċessjoni, jew, fil-każijiet fejn avviż 
bħal dan ma jkunx previst, fil-mument 
meta l-awtorità kontraenti jew l-entità 
kontraenti tibda l-proċedura tal-għoti tal-
konċessjoni, partikolarment billi 
tiddefinixxi l-karatteristiċi essenzjali tal-
konċessjoni maħsuba.

4. Il-valur estimat tal-konċessjoni huwa 
kkalkulat skont metodu oġġettiv ippreċiżat 
fin-notifika tal-konċessjoni.



PE494.668v03-00 24/42 AD\921028MT.doc

MT

5. Għall-konċessjonijiet ta’ xogħlijiet 
pubbliċi u konċessjonijiet ta' xogħlijiet, il-
kalkolu tal-valur estimat għandu jqis 
kemm l-ispiża tax-xogħlijiet kif ukoll il-
valur totali estimat tal-provvisti u s-
servizzi li jitqegħdu għad-dispożizzjoni tal-
kuntrattur mill-awtoritajiet jew l-entitajiet 
kontraenti, sakemm dawn ikunu meħtieġa 
għall-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet.
6. Meta xogħol propost jew xiri ta’ servizzi 
jistgħu jirriżultaw f’konċessjonijiet 
mogħtija fl-istess ħin fil-forma ta’ lottijiet 
separati, għandu jiġi kkunsidrat il-valur 
totali estimat ta' dawn il-lottijiet.
7. Meta l-valur aggregat tal-lottijiet ikun 
daqs jew aktar mil-limitu stabbilit fl-
Artikolu 5, din id-Direttiva għandha 
tapplika għall-għoti ta’ kull lott.
8. L-awtoritajiet kontraenti jew l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jagħtu konċessjonijiet 
għal lottijiet individwali mingħajr ma 
japplikaw id-dispożizzjonijiet dwar l-għoti 
previsti f'din id-Direttiva, sakemm il-valur 
estimat nett mill-VAT tal-lott konċernat 
ikun anqas minn EUR 1 miljun. 
Madankollu, il-valur aggregat tal-lottijiet 
hekk mogħtija mingħajr l-applikazzjoni 
ta' din id-Direttiva m' għandux jeċċedi 
20% tal-valur aggregat tal-lottijiet kollha 
li jkun ġie maqsum fihom ix-xogħol 
propost jew ix-xiri propost.
9. Il-valur ta’ konċessjonijiet tas-servizzi 
għandu jkun il-valur totali estimat tas-
servizzi li se jingħataw minn il-
konċessjonarju tul iż-żmien kollu tal-
konċessjoni, kalkulat skont metodoloġija 
oġġettiva li għandha tiġi speċifikata fl-
avviż tal-konċessjoni jew fid-dokumenti 
tal-konċessjoni.
Il-bażi għall-kalkolazzjoni tal-valur 
estima tal-konċessjoni għandu, fejn 
xieraq, ikun kif ġej:
a) għal servizzi tal-assigurazzjoni: il-
primjum pagabbli, u forom oħra ta’ 
rimunerazzjoni;
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(b) għas-servizzi bankarji u servizzi 
finanzjarji oħra:  it-tariffi, il-
kummissjonijiet, l-imgħax u forom oħra 
ta’ rimunerazzjoni;
(c) għal servizzi ta' tfassil: il-miżati, il-
kummissjoni pagabbli u forom oħra ta’ 
rimunerazzjoni.
10. Il-valur tal-konċessjonijiet għandu 
jinkludi kemm id-dħul estimat li 
għandhom jirċievu partijiet terzi kif ukoll 
l-ammonti li għandhom jitħallsu mill-
awtorità kontraenti jew l-entità 
kontraenti.

Emenda 30

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 japplika wkoll fejn entità 
kkontrollata li hija awtorità kontraenti 
jew entità kontraenti kif imsemmi fil-
paragrafu 1 is-subparagrafu 1 tal-
Artikolu 4 tagħti konċessjoni lill-entità li 
jikkontrollaha, jew lil persuna ġuridika 
oħra kkontrollata mill-istess awtorità 
kontraenti, sakemm ma jkun hemm l-ebda 
parteċipazzjoni privata fil-persuna 

imħassar
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ġuridika li tingħata l-konċessjoni 
pubblika.

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjoni interna inversa proposta mill-Kummissjoni tmur lil hinn mis-sentenza Teckal u 
tirrestrinġi l-kompetizzjoni b’mod eċċessiv.

Emenda 32

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) il-ftehim jistabbilixxi kooperazzjoni 
leali bejn l-awtoritajiet jew l-entitajiet 
kontraenti parteċipanti li jaġixxu bħala 
awtoritajiet kompetenti sabiex b’mod 
konġunt jiżguraw l-organizzazzjoni tal-
istess missjoni tas-servizz pubbliku;

Ġustifikazzjoni

Kjarifika ta' kooperazzjoni orizzontali.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-ftehim huwa regolat biss minn 
kunsiderazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu 
mal-interess pubbliku u ma għandu l-ebda 
orjentazzjoni tas-suq;

Ġustifikazzjoni

Kjarifika ta' kooperazzjoni orizzontali.

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) l-awtoritajiet jew entitajiet kontraenti 
parteċipanti ma għandhomx joperaw fis-
suq miftuħ;

Ġustifikazzjoni

B’konformità ma’ emendi preċedenti.

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjonijiet kollha msemmija fil-paragrafi 1-4 għandhom ikunu verifikati fil-fażi tal-
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għoti, mhux biss il-parteċipazzjoni privata.

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-eċċezzjonijiet previsti f’dan l-Artikolu 
għandhom jieqfu japplikaw mill-mument li 
fih isseħħ kwalunkwe parteċipazzjoni 
privata, bl-effett li l-konċessjonijiet fis-
seħħ ikunu jridu jinfetħu għall-
kompetizzjoni permezz ta’ proċeduri 
regolari tal-għoti.

L-eċċezzjonijiet previsti f’dan l-Artikolu 
għandhom jieqfu milli japplikaw mill-
mument li fih kwalunkwe waħda mill-
kundizzjonijiet kumulattivi mniżżla fihom 
ma tibqax tiġi sodisfatta, bl-effett li l-
konċessjonijiet attwali jkunu jridu jinfetħu 
għall-kompetizzjoni permezz ta’ proċeduri 
regolari tal-għoti.

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tul tal-konċessjoni għandu jkun limitat 
għaż-żmien estimat meħtieġ sabiex il-
konċessjonarju jirkupra l-investimenti 
magħmula fl-operat tax-xogħlijiet jew 
servizzi flimkien ma’ dħul raġonevoli fuq 
il-kapital investit.

Għal konċessjonijiet li jdumu aktar minn 
ħames snin, it-tul massimu tal-konċessjoni 
ma għandux jeċċedi ż-żmien estimat 
meħtieġ sabiex il-konċessjonarju jirkupra l-
investimenti magħmula fl-operat tax-
xogħlijiet jew servizzi, inklużi l-kostijiet 
preliminari, flimkien ma’ dħul raġonevoli 
fuq il-kapital investit korrispondenti għal 
profitt mistenni f’kondizzjonijiet normali 
tas-suq.

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Gruppi ta’ operaturi ekonomiċi jistgħu 
jissottomettu offerti jew jipproponu lilhom 

3. Gruppi ta’ operaturi ekonomiċi jistgħu 
jissottomettu offerti jew jipproponu lilhom 
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infushom bħala kandidati. infushom bħala kandidati. Gruppi ta’ 
operaturi ekonomiċi, l-aktar l-SMEs, 
jistgħu jieħdu l-forma ta’ konsorzju ta’ 
impriżi.

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti li jixtiequ jagħtu konċessjoni 
għandhom jagħrfu bl-intenzjoni tagħhom 
permezz ta' avviż ta' konċessjoni.

1. L-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti li jixtiequ jagħtu konċessjoni 
għandhom juru l-intenzjoni tagħhom 
permezz ta' avviż ta' konċessjoni skont l-
Artikolu 28.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha tistabbilliti 
dawk il-forom standard. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu aodttati 
skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 48.

imħassar

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fejn ix-xogħlijiet jew is-servizzi jistgħu 
jiġu provduti biss minn operatur 
ekonomiku partikolari minħabba n-nuqqas 
ta' kompetizzjoni għal raġunijiet tekniċi, 
il-protezzjoni tal-privattivi, id-drittijiet tal-
awtur jew drittijiet oħra ta' proprjetà 
intelletwali jew il-protezzjoni ta' drittijiet 

(b) fejn ix-xogħlijiet jew is-servizzi jistgħu 
jiġu provduti biss minn operatur 
ekonomiku partikolari għal kwalunkwe 
waħda mir-raġunijiet li ġejjin:
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esklussivi oħra u fejn l-ebda alternattiva 
raġonevoli jew sostituzzjoni ma teżisti u n-
nuqqas ta' kompetizzjoni mhux ir-riżultat 
ta’ tiċkin artifiċjali tal-parametri tal-għoti 
ta' konċessjoni;

(i) l-għan tal-konċessjoni huwa l-ħolqien 
jew l-akkwist ta’ opra artistika jew 
performance artistika unika;
(ii) il-kompetizzjoni tkun assenti għal 
raġunijiet tekniċi; 
(iii) il-protezzjoni tal-privattivi, id-drittijiet 
tal-awtur u drittijiet oħra ta’ proprjetà 
intellettwali jew il-protezzjoni ta’ drittijet 
esklussivi oħra.
L-eċċezzjonijiet iddelineati fil-punti (ii) u 
(iii) japplikaw biss fejn ma jkunx hemm 
alternattiva jew sostitut raġonevoli u l-
assenza ta' kompetizzjoni ma tkunx ir-
riżultat ta' traqqiq artifiċjali tal-parametri 
tal-għoti tal-konċessjoni;

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għall-finijiet tal-punt (a) tal-ewwel 
subparagrafu, l-offerta għandha titqies 
mhux adattata fejn: 

6. Għall-finijiet tal-punt (a) tal-paragrafu 
5, l-offerta għandha titqies mhux adattata 
fejn:

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2  

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-obbligu msemmi fil-paragrafu 1 
għandu japplika wkoll għal dawk il-
konċessjonijiet ta' servizzi li l-valur 
estimat tagħhom, kif ikkalkulat skont il-
metodu msemmi fl-Artikolu 6(5), hu 

imħassar 
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ugwali jew ogħla minn EUR 2 500 000 bl-
unika eċċezzjoni tas-servizzi soċjali u 
servizzi speċifiċi oħra kif imsemmi fl-
Artikolu 17.

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta tiġi determinata l-liġi nazzjonali 
applikabbli b’konformità mal-punt (a), l-
awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti 
jistgħu jagħżlu d-dispożizzjonijiet 
nazzjonali ta’ kwalunkwe Stat Membru li 
fih tinstab tal-inqas waħda mill-awtoritajiet 
parteċipanti.

Meta tiġi determinata l-liġi nazzjonali 
applikabbli b’konformità mal-punt (a), l-
awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti 
għandhom jagħżlu d-dispożizzjonijiet 
nazzjonali ta’ kwalunkwe Stat Membru li 
fih tinstab tal-inqas waħda mill-awtoritajiet 
parteċipanti.

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fin-nuqqas ta' ftehim li jiddetermina r-
regoli applikabbli għall-konċessjoni, il-
leġiżlazzjoni nazzjonali li tirregola l-għoti 
ta' konċessjoni għandha tiġi determinati 
skont ir-regoli stabbiliti hawn taħt:

imħassar

(a) fejn il-proċedura titwettaq jew tiġi 
mmaniġjata minn awtorità jew entità 
kontraenti parteċipanti waħda f'isem l-
oħrajn, għandhom japplikaw id-
dispożizzjonijiet nazzjonali tal-Istat 
Membru ta' dik li l-awtorità jew l-entità 
kontraenti;
(b) fejn il-proċedura ma titwettaqx jew tiġi 
mmaniġjata minn awtorità jew entità 
kontraenti parteċipanti waħda f’isem l-
oħrajn, u
(i) tikkonċerna x-xogħlijiet pubbliċi jew 
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xogħlijiet b'konċessjoni, l-awtoritajiet jew 
l-entitajiet kontraenti għandhom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
tal-Istat Membru fejn il-biċċa l-kbira tax-
xogħlijiet ikunu jinsabu;
(ii) tikkonċerna kuntratt ta’ servizz, l-
awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti 
għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali tal-Istat Membru fejn tkun 
ipprovduta l-parti l-kbira tas-servizzi;
(c) fejn ma jkunx possibbli li tiġi 
determinata l-liġi nazzjonali applikabbli 
skont il-punti (a) jew (b), l-awtoritajiet jew 
l-entitajiet kontraenti għandhom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
tal-Istat Membru tal-awtorità kontraenti li 
ġġorr l-akbar sehem mill-ispejjeż.

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fin-nuqqas ta' ftehim li jiddetermina l-
liġi applikabbli għall-għoti tal-konċessjoni 
taħt il-paragrafu 3, il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali li tigverna l-proċeduri għall-
għoti tal-konċessjoni mwettqa minn korpi 
ġuridiċi konġunti imwaqqaf minn diversi 
awtoritajiet kontraenti jew entitajiet 
kontraenti minn Stati Membri differenti 
għandhom jiġu determinati skont ir-regoli 
li ġejjin:

imħassar

(a) fejn il-proċedura titwettaq jew tiġi 
mmaniġjata mill-korp kompetenti tal-
entità ġuridika konġunta, għandhom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
tal-Istat Membru fejn l-entità ġuridika 
jkollha l-uffiċċju reġistrat tagħha.
(b) fejn il-proċedura titwettaq jew tiġi 
mmaniġjata minn membru tal-entità 
ġuridika f’isem dik l-entità ġuridika, 
għandhom japplikaw ir-regoli stabbiliti 
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fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 4.
(c) fejn mhuwiex possibbli li tiġi 
determinata l-liġi nazzjonali applikabbli 
skont il-punti (a) jew (b) tal-paragrafu 4, 
l-awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti 
għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet 
nazzjonali tal-Istati Membri fejn l-entità 
ġuridika jkollha l-uffiċċju reġistrat 
tagħha.

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 5 – punt -a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) huma għandhom jindikaw fid-
dokumenti tal-konċessjoni liema elementi 
jistgħu jkunu soġġetti għan-negozjati u 
liema elementi jiddefinixxu r-rekwiżiti 
minimi kif imsemmi fil-paragrafu 1;

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jispeċifikaw, fl-avviż tal-konċessjoni l-
kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni 
relatati ma’:

1. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jispeċifikaw, fl-avviż tal-konċessjoni l-
kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni 
relatati ma’:

(a) l-adegwatezza għat-twettiq tal-attività 
professjonali;

(a) l-adegwatezza għat-twettiq tal-attività 
professjonali;

(b) il-qagħda ekonomika u finanzjarja; (b) il-qagħda ekonomika u finanzjarja;
(c) l-abilità teknika u professjonali. (c) l-abilità teknika u professjonali.

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jillimitaw kwalunkwe kundizzjoni għal 
parteċipazzjoni għal dawk li huma xierqa 
biex jiżguraw li kandidat jew offerent
għandu l-kapaċitajiet legali u finanzjarji 
u l-abilitajiet kummerċjali u tekniċi li 

Ir-rekwiżiti kollha għandhom ikunu relatati 
u strettament proporzjonati għall-ħtieġa li 
tkun żgurata l-abilità tal-konċessjonarju li 
jeżegwixxi l-konċessjoni, filwaqt li jitqies
is-suġġett tal-kuntratt, u l-iskop li tkun 
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jwettaq il-konċessjoni li għandha 
tingħata. Ir-rekwiżiti kollha għandhom 
ikunu relatati u strettament proporzjonati 
mas-suġġett tal-kuntratt, billi jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li tiġi żgurata 
kompetizzjoni ġenwina.

żgurata kompetizzjoni ġenwina

L-awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
għandhom jindikaw ukoll fl-avviż tal-
konċessjoni r-referenza jew referenzi li 
għandhom jiġu ppreżentati bħala prova tal-
kapaċitajiet tal-operatur ekonomiku. Ir-
rekwiżiti fir-rigward ta’ dawk ir-referenzi 
għandhom ikunu nondiskriminatorji u 
proporzjonati għas-suġġett tal-konċessjoni.

L-awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
għandhom jindikaw ukoll fl-avviż tal-
konċessjoni r-referenza jew referenzi li 
għandhom jiġu ppreżentati bħala prova tal-
kapaċitajiet tal-operatur ekonomiku. Ir-
rekwiżiti fir-rigward ta’ dawk ir-referenzi 
għandhom ikunu nondiskriminatorji u 
proporzjonati għas-suġġett tal-konċessjoni.

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jadottaw ir-
regoli li jiġġieldu n-nepotiżmu, il-
korruzzjoni u li jevitaw il-konflitti ta’ 
interess, immirati li jiżguraw it-trasparenza 
tal-proċedura tal-għoti u t-trattament 
ugwali tal-offerenti kollha.

4. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
regoli xierqa biex jipprevjenu, 
jidentifikaw u jirmedjaw immedjatament 
in-nepotiżmu, il-korruzzjoni u l-konflitti
ta’ interess, immirati li jiżguraw it-
trasparenza tal-proċedura tal-għoti u t-
trattament ugwali tal-offerenti kollha.

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 36a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36a
Raġunijiet għall-esklużjoni ta’ kandidati
(dan l-Artikolu l-ġdid għandu jkun fih l-
Artikolu 36(5) sa (9) inklużivament)
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Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 5 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) ħasil ta’ flus, kif definit fl-Artikolu 1 
tad-Direttiva tal-Kunsill 91/308/KEE.

(e) ħasil tal-flus u finanzjament tat-
terroriżmu, kif definit fl-Artikolu 1 tad-
Direttiva 2005/60/KE tal-Kunsill.

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 5 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-parteċipazzjoni fl-isfruttament tat-
traffikar tal-bnedmin u t-tħaddim tat-tfal 
koperti bid-Direttiva 2011/36/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ 
April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda 
kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-
protezzjoni tal-vittmi tiegħu.

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Kwalunkwe kandidat jew offerent li 
qiegħed f’waħda mis-sitwazzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafi 5 sa 7 jista’ 
jipprovdi lill-awtorità jew lill-entità 
kontraenti bi provi li juru l-affidabilità 
tiegħu minkejja l-eżistenza ta' raġuni 
relevanti għall-esklużjoni.

8. Kwalunke kandidat jew offerent li 
qiegħed f’waħda mis-sitwazzjonijiet 
imsemmija fil-paragrafi 1 sa 3 jista’ 
jipprovdi lill-awtorità jew lill-entità 
kontraenti bi provi li juru l-affidabilità 
tiegħu, jew, fejn xieraq, l-affidabilità tas-
sottokuntrattur tiegħu, minkejja l-
eżistenza tar-raġuni relevanti għall-
esklużjoni.
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Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stipular ta’ limiti ta’ żmien Limiti ta' żmien għas-sottomissjoni ta' 
applikazzjonijiet għall-konċessjoni

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jistipulaw il-limiti ta' żmien għas-
sottomissjoni ta' applikazzjonijiet għal 
konċessjoni u s-sottomissjoni tal-offerti, l-
awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti 
għandhom iqisu partikolarment tal-
kumplessità tal-konċessjoni u ż-żmien 
meħtieġ għat-tifsil tal-offerti, mingħajr 
preġudizzju għal-limiti ta' żmien minimi 
stipulati fl-Artikolu 37.

1. Meta jistipulaw il-limiti ta' żmien għas-
sottomissjoni ta' applikazzjonijiet għal 
konċessjoni u s-sottomissjoni tal-offerti, l-
awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti 
għandhom iqisu partikolarment il-
kumplessità tal-konċessjoni u ż-żmien 
meħtieġ għat-tifsil tal-offerti, mingħajr 
preġudizzju għal-limiti ta' żmien minimi 
stipulati fil-paragrafi 3 u 4.

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 38 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38
Limiti ta' żmien għas-sottomissjoni ta' 

applikazzjonijiet għall-konċessjoni
1. Fejn l-awtoritajiet kontraenti u l-
entitajiet kontraenti jirrikorru għal 
konċessjoni, il-limitu ta' żmien għas-
sottomissjoni tal-appikazzjonijiet għall-
konċessjonijiet m'għandux ikun ta' inqas 
minn 52 jum mid-data li fiha tkun ntbagħat 
l-avviż tal-konċessjoni.

3. Fejn l-awtoritajiet kontraenti u l-
entitajiet kontraenti jirrikorru għal 
konċessjoni, il-limitu ta' żmien għas-
sottomissjoni tal-appikazzjonijiet għall-
konċessjonijiet m'għandux ikun ta' inqas 
minn 52 jum mid-data li fiha jkun ntbagħat 
l-avviż tal-konċessjoni.

2. Il-limitu taż-żmien għall-irċevuta tal- 4. Il-limitu taż-żmien għall-irċevuta tal-
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offerti jista' jitnaqqas b'ħamest ijiem fejn l-
entità kontraenti taċċetta illi l-offerti 
jistgħu jiġu sottomessi b’mezzi elettroniċi 
f’konformità mal-Artikolu 25.

offerti jista' jitnaqqas b'ħamest ijiem fejn l-
entità kontraenti taċċetta illi l-offerti 
jistgħu jiġu sottomessi b’mezzi elettroniċi 
f’konformità mal-Artikolu 25.

(Jekk jiġu adottati, iż-żewġ paragrafi tal-Artikolu 38 isiru l-Artikolu 37(3) and (4).)

Emenda 58

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-konċessjonijiet għandhom jingħataw 
fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw 
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u trattament ugwali u 
li jiżguraw li l-offerti jiġu vvalutati 
f’kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni 
effettiva biex jiġi identifikat vantaġġ 
ekonomiku kumplessiv għall-awtorità jew 
l-entità kontraenti.

1. Il-konċessjonijiet għandhom jingħataw 
fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw 
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u trattament ugwali u 
li jiżguraw li l-offerti jiġu vvalutati bil-
ħsieb li jiġi identifikat vantaġġ kumplessiv 
ekonomiku, ambjentali, soċjali u ta’ 
koeżjoni.

Emenda 59

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-kriterji tal-għoti ma jagħtux libertà 
mingħajr restrizzjoni ta’ għażla lill-
awtorità kontraenti jew lill-entità 
kontaenti u ma għandhomx jinbidlu 
b’mod arbitrarju jew diskriminatorju 
matul in-negozjati. Kwalunkwe bidla 
għandha tiġi nnotifikata lill-kandidati u 
lill-offerenti kkonċernati.
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Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-kriterji tal-għoti għandhom ikunu 
marbuta mas-suġġett tal-konċessjoni u ma 
jikkonferixxux libertà tal-għażla mingħajr 
restrizzjonijiet fuq l-awtorità kontraenti 
jew l-entità kontraenti.

2. Il-kriterji tal-għoti għandhom ikunu 
marbuta mas-suġġett tal-konċessjoni, u 
jistgħu jinkludu aspetti ambjentali, soċjali 
jew marbutin mal-innovazzjoni, u, fejn 
ikun xieraq, raġunijiet ta’ politika 
pubblika għall-promozzjoni tat-tkabbir 
ekonomiku sostenibbli u l-koeżjoni 
soċjali.

Dawn il-kriterji għandhom jiżguraw 
kompetizzjoni effettiva u għandhom ikunu 
akkumpanjati minn rekwiżiti li jippermettu 
li tiġi verifikata b’mod effettiv l-
informazzjoni pprovduta mill-offerenti. L-
awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti 
għandhom jivverifikaw b’mod effettiv 
abbażi tal-informazzjoni u l-provi 
pprovduti mill-offerenti jekk l-offerti 
jissodisfawx il-kriterji tal-għoti.

Dawn il-kriterji għandhom jiżguraw 
kompetizzjoni effettiva u għandhom ikunu 
akkumpanjati minn rekwiżiti li jippermettu 
li tiġi verifikata b’mod effettiv l-
informazzjoni pprovduta mill-offerenti. 

Emenda 61

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a) kwalità, inklużi l-mertu tekniku, il-
karatteristiki estetiċi u funzjonali, l-
aċċessibbiltà, id-disinn għall-utenti 
kollha, il-karatteristiċi ambjentali u l-
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karattru innovattiv.
(b) għal konċessjonijiet ta’ servizzi u 
konċessjonijiet li jinvolvu d-disinjar ta’ 
xogħlijiet, jistgħu jittieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-organizzazzjoni, il-
kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal 
assenjat għat-twettiq tal-konċessjoni 
inkwistjoni, bil-konsegwenza li wara l-
għoti tal-konċessjoni, dan il-persunal 
jista’ jiġi sostitwit biss bil-kunsens tal-
awtorità jew l-entità kontraenti, li trid 
tivverifika li s-sostituti jiżguraw 
organizzazzjoni u kwalità ekwivalenti;
(c) servizz ta’ wara l-bejgħ u l-assistenza 
teknika, id-data tal-kunsinna u l-perjodu 
tal-kunsinna jew il-perjodu tat-tlestija;
(d) il-proċess speċifiku tal-produzzjoni jew 
il-kunsinna tax-xogħlijiet mitluba, il-
provvisti jew is-servizzi jew ta' kwalunkwe 
stadju ieħor fiċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu kif 
imsemmi fil-punt 14 tal-paragrafu 1 tal-
Artikolu 2, sal-punt li l-kriterji 
jikkonċernaw fatturi direttament involuti 
f'dawn il-proċessi u jikkaratterizzaw il-
proċess speċifiku tal-produzzjoni jew il-
forniment tax-xogħlijiet, il-provvisti jew 
is-servizzi.

Emenda 62

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Dawk il-piżijiet jistgħu jingħataw billi tiġi 
pprovduta medda b’firxa massima xierqa.
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Fejn għal raġunijiet oġġettivi l-ippeżar 
mhuwiex possibbli, l-awtorità jew l-entità 
kontraenti għandha tindika l-kriterji 
f’ordni dekrexxenti ta’ importanza.

Emenda 63

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 40 imħassar
Ikkostjar taċ-ċiklu tal-ħajja

1. L-ikkostjar taċ-ċiklu tal-ħajja għandu 
sa fejn huwa relevanti jkopri l-ispejjeż 
kollha li ġejjin matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ 
prodott, servizz jew xogħlijiet kif stipulat 
fil-punt 14 tal-paragrafu 1 tal-Artikolu 2:
(a) spejje interni, inklużi spejjeż relatati 
max-xiri (bħall-ispejjeż tal-produzzjoni), 
l-użu (bħall-konsum tal-enerġija, l-
ispejjeż tal-manutenzjoni) u tmiem iċ-
ċiklu tal-ħajja (bħall-ispejjeż tal-ġbir u r-
riċiklaġġ) 
(b) spejjeż ambjentali esterni marbutin 
b’mod dirett maċ-ċiklu tal-ħajja, jekk il-
valur monetarju tagħhom ikun jista’ jiġi 
determinat u verifikat, li jistgħu jinkludu 
l-ispiża relatata mal-emissjonijiet ta’ 
gassijiet serra u ta’ emissjonijiet ta’ 
sustanzi niġġiesa oħra u spejjeż oħrajn ta’ 
mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima.
2. Fejn l-awtoritajiet kontraenti jivvalutaw 
l-ispejjeż permezz ta’ approċċ tal-ispejjeż 
tul iċ-ċiklu tal-ħajja, dawn għandhom 
jindikaw il-metodoloġija użata għall-
kalkolu tal-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja fid-
dokumenti tal-għoti tal-konċessjoni. Il-
metodoloġija użata trid tissodisfa l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
(a) Ġiet imfassla fuq il-bażi ta' 
informazzjoni xjentifika jew hija bbażata 
fuq kriterji oħra oġġettivi verifikabbli u 
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nondiskriminatorji;
(b) Ġiet stabbilita għal applikazzjoni 
ripetuta jew kontinwa;
(c) Hija aċċessibbli għall-partijiet 
interessati kollha.
L-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti għandhom jippermettu lill-
operaturi ekonomiċi japplikaw 
metodoloġija differenti biex jistabbilixxu 
l-ispejjeż tul iċ-ċiklu tal-ħajja tal-offerta 
tagħhom, dment li jipprovaw li din il-
metodoloġija hija konformi mar-rekwiżiti 
stabbiliti fil-punti a, b u c u hija 
ekwivalenti għall-metodoloġija indikata 
mill-awtorità kontraenti jew mill-entità 
kontraenti.
3. Kull meta tiġi adottatta metodoloġija 
komuni għall-kalkolu tal-ispejjeż taċ-ċiklu 
tal-ħajja bħala parti minn att leġiżlattiv 
tal-Unjoni, fosthom atti delegati skont 
leġiżlazzjoni speċifika għas-settur, din 
għandha tiġi applikata fejn l-ikkostjar taċ-
ċiklu tal-ħajja jkun inkluż fil-kriterji tal-
għoti msemmija fl-Artikolu 39 il-
paragrafu 4.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 46 rigward l-aġġornar ta’ din il-
lista, fejn fuq il-bażi tal-adozzjoni ta’ 
leġiżlazzjoni ġdida, ikunu meħtieġa t-
tħassir jew il-modifika ta’ din il-
leġiżlazzjoni jew ta’ dawn l-emendi.
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