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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-akkwist pubbliku trasparenti u affidabbli għandhom rwol partikolarment importanti fl-
effiċjenza tal-infiq pubbliku kif ukoll fl-impatt tal-investiment pubbliku fuq l-ekonomija, 
partikolarment fuq it-tkabbir sostenibbli u l-innovazzjoni.

Ir-reġim tal-akkwist pubbliku, hu bin-natura tiegħu kumpless ħafna, partikolarment għall-
awtoritajiet lokali żgħar u l-SMEs, u għandhom jiġu żgurati aċċess usa' għal informazzjoni 
ċara u parir dwar ir-regoli tal-UE dwar l-akkwist pubbliku għall-awtoritajiet kontraenti, 
partikolarment fil-livell reġjonali u lokali u kif ukoll l-SMEs. L-għan ta’ iktar żvilupp tal-liġi 
tal-akkwist pubbliku tal-UE għandu jkun li l-proċeduri tal-akkwist simultanji għandhom 
ikunu iktar sempliċi, irħas u iktar favur l-SMEs u l-investiment.

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom responsabbiltá kbira fl-iżgurar tat-taħriġ u l-
konsultazzjoni meħtieġa biex jiġu infurmati u mgħejuna l-awtoritajiet reġjonali u lokali u l-
SMEs, kif ukoll biex jinvolvu lill-partijiet interessati oħra, sabiex jiżguraw parteċipazzjoni 
effettiva infurmata fl-akkwist pubbliku, biex b'hekk tonqos l-inċidenza tal-iżbalji u l-
irregolaritajiet u jiġu żviluppati l-għarfien espert meħtieġ fost l-awtoritajiet kontraenti tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali fil-qasam tal-akkwist pubbliku.

Hu veru li l-SMEs għandom potenzjal kbir ħafna għall-ħolqien tal-impjiegi, it-tkabbir u l-
innovazzjoni, u sabiex jinkiseb il-benefiċċju massimu mill-potenzjal ekonomiku u innovattiv 
tal-SMEs fil-kuntest tal-proċeduri ta’ akkwist, dawn għandhom jitħeġġu biex jipparteċipaw 
fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku organizzati minn awtoritajiet lokali u reġjonali.

Billi r-Rapporteur, bl-appoġġ tal-Kumitat, għamlitha ċara fl-opinjoni tagħha dwar il-
modernizzazzjoni tal-akkwist pubbliku, dan ma għandux isegwi l-prinċipju tal-irħas prezz 
iżda għandu jqis l-offerta sostenibbli l-iktar vantaġġuża ekonomikament, inkluża l-ispiża fiċ-
ċiklu tal-ħajja. Din ir-regola għandha tissaħħaħ iktar fil-futur.

Għandha tkun ċara, madankollu, li l-effettività u l-effiċjenza ta’ kwalunkwe regola applikata 
fil-livell Ewropew fuq l-akkwist pubbliku tkun soġġettiva skont traspożizzjoni soda u 
simplifikata kemm jista’ jkun ta’ dawk ir-rregoli fil-liġijiet tal-Istati Membri. L-Istati Membri, 
bl-għajnuna u l-monitoraġġ tal-Kummissjoni, għandha għalhekk tiżgura li tiġi evitata l-
frammentazzjoni ta’ regoli fl-Unjoni kollha, u li s-simplifikazzjoni ta’ reġimi ma tkunx 
ostakolata, minħabba n-natura pjuttost kumplessa u dettaljata tar-regoli li jinsabu fid-direttivi 
proposti.

Kjarifika legali u prattika tad-direttivi, sabiex jiġu evitati nuqqasijiet ulterjuri fl-applikazzjoni 
tar-regoli dwar l-akkwist pubbliku hija kruċjali. F’dan il-kuntest, ir-Rapporteur tittama li 
nuqqasijiet serji fil-konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku b’mod ripetut, identifikati 
mill-Qorti tal-Awdituri fl-implimentazzjoni tal-proġetti taħt il-FEŻR u l-Fond ta' Koeżjoni, l-
iktar minħabba l-kumplessità ta' proċeduri ta' akkwist pubbliku, in-nuqqas ta' konsistenza 
bejnhom u dawk li fuqhom hu bbażat l-użu tal-Fondi Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni u l-
implimentazzjoni żbaljata tal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-liġi nazzjonali, fl-aħħar se jiġu solvuti u 
se jitqiesu fil-qafas tal-interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta’ regoli ta’ akkwist pubbliku futuri.
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 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 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Sabiex jiġi garantit il-ftuħ għall-
kompetizzjoni tal-akkwist minn entitajiet li 
joperaw fis-setturi tal-ilma, l-enerġija, it-
trasport u s-servizzi postali, għandhom 
jitfasslu dispożizzjonijiet li jikkoordinaw 
il-proċeduri ta’ akkwist fir-rigward ta’ 
kuntratti ’l fuq minn ċertu valur. Din il-
koordinazzjoni hija meħtieġa sabiex 
tiżgura l-effett tal-prinċipji tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
b’mod partikolari l-moviment liberu tal-
merkanzija, il-libertà tal-istabbiliment u l-
libertà li jingħataw servizzi kif ukoll il-
prinċipji li jitnisslu minnhom, bħat-
trattament indaqs, in-nondiskriminazzjoni, 
ir-rikonoxximent reċiproku, il-
proporzjonalità u t-trasparenza. Fid-dawl 
tan-natura tas-setturi affettwati minn din il-
koordinazzjoni, din tal-aħħar għandha, 
filwaqt li tissalvagwardja l-applikazzjoni 
ta’ dawn il-prinċipji, tistabbilixxi qafas 
għal prattika kummerċjali soda u għandha 
tippermetti flessibilità massima.

(2) Sabiex jiġi garantit il-ftuħ għall-
kompetizzjoni tal-akkwist minn entitajiet li 
joperaw fis-setturi tal-ilma, l-enerġija, it-
trasport u s-servizzi postali, għandhom 
jitfasslu dispożizzjonijiet li jikkoordinaw 
il-proċeduri ta’ akkwist fir-rigward ta’ 
kuntratti ’l fuq minn ċertu valur. Din il-
koordinazzjoni hija meħtieġa sabiex 
tiżgura l-effett tal-prinċipji tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
b’mod partikolari l-moviment liberu tal-
merkanzija, il-libertà tal-istabbiliment u l-
libertà li jingħataw servizzi kif ukoll il-
prinċipji li jitnisslu minnhom, bħat-
trattament indaqs, in-nondiskriminazzjoni, 
ir-rikonoxximent reċiproku, il-
proporzjonalità u t-trasparenza. Fid-dawl 
tan-natura tas-setturi affettwati minn din il-
koordinazzjoni, din tal-aħħar għandha, 
filwaqt li tissalvagwardja l-applikazzjoni 
ta’ dawn il-prinċipji, tistabbilixxi qafas 
għal prattika kummerċjali soda u għandha 
tippermetti flessibilità massima f'kull livell 
tal-proċedura ta' akkwist pubbliku, li tkun 
partikolarment favorevoli għall-intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju. Ir-regoli dwar l-
akkwist għandhom jirrispettaw t-tqassim 
ta' kompetenzi definit fl-Artikolu 14 
TFUE u fil-Protokoll nru 26 tiegħu. L-
applikazzjoni ta’ dawk ir-regoli 
m’għandhiex tinterferixxi mal-libertà tal-
awtoritajiet pubbliċi li jiddeċiedu kif 
iwettqu l-kompiti tagħhom ta’ servizz 
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pubbliku.

Ġustifikazzjoni

Adattament għad-dispożizzjonijiet ġodda tat-Trattat ta' Lisbona.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-akkwist pubbliku għandu rwol 
ċentrali fl-istrateġija Ewropa 2020 bħala 
wieħed mill-istrumenti bbażati fuq is-suq li 
għandu jintuża sabiex jinkiseb tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv filwaqt li 
jiġi żgurat l-aktar użu effiċjenti tal-fondi 
pubbliċi. Għal dak il-għan, ir-regoli attwali 
dwar l-akkwist pubbliku adottati skont id-
Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
31 ta’ Marzu 2004 li tikkoordina l-
proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li 
joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-
enerġija, it-trasport u postali u d-Direttiva 
2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 fuq 
koordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' 
kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti 
għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal 
servizzi pubbliċi jridu jiġu riveduti u 
modernizzati sabiex titjieb l-effiċjenza tan-
nefqa pubblika, billi tiġi faċilitata b’mod 
partikolari l-parteċipazzjoni ta’ impriżi
żgħar u medji fl-akkwisti pubbliċi u sabiex 
ix-xerrejja jkunu jistgħu jagħmlu użu aħjar 
mill-akkwist pubbliku b’appoġġ għall-miri 
soċjetali komuni. Barra minn hekk, hemm 
il-bżonn li jiġu ċċarati l-ideat u l-kunċetti 
bażiċi sabiex tiġi żgurata ċertezza legali 
aqwa u sabiex jiġu inkorporati ċerti aspetti 
tal-ġurisprudenza stabbilita sew u relatata 
tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

(4) L-akkwist pubbliku għandu rwol 
ċentrali fl-istrateġija Ewropa 2020 bħala 
wieħed mill-istrumenti bbażati fuq is-suq li 
għandu jintuża sabiex jinkiseb tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiv filwaqt li 
jiġi żgurat l-aktar użu effiċjenti tal-fondi 
pubbliċi. Għal dak il-għan, ir-regoli attwali 
dwar l-akkwist pubbliku adottati skont id-
Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 
2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti 
ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u 
postali [l-posta] u d-Direttiva 2004/18/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 
ta' Marzu 2004 fuq koordinazzjoni ta' 
proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal 
xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti 
pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi 
jridu jiġu reveduti u modernizzati sabiex 
titjieb l-effiċjenza tan-nefqa pubblika, bis-
semplifikazzjoni u t-tħeġġiġ b’mod 
partikolari tal-aċċess għall-impriżi żgħar u 
medji għall-proċeduri tal-akkwist
pubbliku u sabiex ix-xerrejja jkunu jistgħu 
jagħmlu użu aħjar mill-akkwist pubbliku 
b’appoġġ għall-miri soċjetali komuni, 
mingħajr preġudizzju għall-awtonomija 
ta' dawn tal-aħħar li jiddeċiedu 
x'jakkwistaw u x'jixtru. Barra minn hekk, 
hemm il-bżonn li jiġu ċċarati l-ideat u l-
kunċetti bażiċi sabiex jiġu żgurati t-
trasparenza, l-ekwità u ċ-ċertezza legali 
aqwa u sabiex jiġu inkorporati ċerti aspetti 
tal-ġurisprudenza stabbilita sew u relatata 
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tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

L-awtonomija tax-xerrejja biex jiddeċiedu x’jixtru ma għandhiex tintmess.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Ir-riċerka u l-innovazzjoni, inklużi l-
ekoinnovazzjoni u l-innovazzjoni soċjali, 
huma fost il-muturi ewlenin tat-tkabbir 
ġejjieni u tqiegħdu fiċ-ċentru tal-istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklużiv. L-entitajiet 
kontraenti għandhom jagħmlu l-aħjar użu 
strateġiku mill-akkwist pubbliku biex 

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

b’hekk jixprunaw ir-riċerka u l-
innovazzjoni, b'mod partikulari fil-livell 
reġjonali u f'dak lokali. Ix-xiri ta’ oġġetti 
u servizzi innovattivi għandu rwol ewlieni 
fit-titjib tal-effiċjenza u l-kwalità tas-
servizzi pubbliċi filwaqt li jindirizza l-isfidi 
soċjetali ewlenin. Jikkontribwixxi għall-
kisba tal-aħjar valur għall-flus kif ukoll 
għall-benefiċċji ekonomiċi, ambjentali u 
soċjali usa’ f’termini ta’ ħolqien ta’ ideat 
ġodda, u jsarrafhom fi prodotti u servizzi 
innovattivi u b’hekk jippromwovi t-tkabbir 
ekonomiku sostenibbli. Din id-direttiva 
għandha tikkontribwixxi biex tiffaċilita l-
akkwist ta’ innovazzjoni u tgħin lill-Istati 
Membri fl-ilħuq tal-miri tal-Unjoni tal-
Innovazzjoni. Għaldaqstant, għandha tiġi 
pprovduta proċedura speċifika ta’ akkwist 
li tippermetti lill-entitajiet kontraenti 
jistabbilixxu sħubija tal-innovazzjoni fit-tul 
għall-iżvilupp u x-xiri sussegwenti ta’ 
prodotti, servizzi jew xogħlijiet ġodda u 
innovattivi, sakemm dawn ikunu jistgħu 
jitwasslu fil-livelli ta’ prestazzjoni u l-
ispejjeż miftehma. Is-sħubija għandha tiġi 
strutturata b’tali mod li tkun tista’ tipprovdi 
l-“forza tas-suq” meħtieġa biex b’hekk 
tinċentiva l-iżvilupp ta’ soluzzjoni 
innovattiva mingħajr ma jingħalaq is-suq.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Il-mezzi elettroniċi ta' informazzjoni u 
komunikazzjoni jistgħu jissemplifikaw il-
pubblikazzjoni tal-kuntratti u jżidu l-
effiċjenza u t-trasparenza tal-proċessi ta'
akkwist. Dawn għandhom isiru l-mezz 
standard ta’ komunikazzjoni u skambju ta’ 
informazzjoni fil-proċeduri ta’ akkwist. L-
użu tal-mezzi elettroniċi jista’ jwassal ukoll 
għal inqas ħela ta’ ħin. Bħala riżultat, 
għandha ssir dispożizzjoni għat-tnaqqis tal-

(27) Il-limitazzjoni tal-komplessità 
regolamentari li toħloq ostakli u, 
speċifikament, l-użu tal-mezzi elettroniċi 
ta’ informazzjoni u komunikazzjoni jistgħu 
jissemplifikaw il-pubblikazzjoni tal-
kuntratti u jżidu l-effiċjenza u t-trasparenza 
tal-proċessi ta’ akkwist. Dawn għandhom 
isiru l-mezz standard ta’ komunikazzjoni u 
skambju ta’ informazzjoni fil-proċeduri ta’ 
akkwist. L-użu tal-mezzi elettroniċi jista’ 
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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 jikkoreġu żbalji li jseħħu 
matul il-proċeduri ta’ akkwist.

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 jikkoreġu żbalji li jseħħu 
matul il-proċeduri ta’ akkwist.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Madwar is-swieq Ewropej tax-xiri 
pubbliku qed tinbet tendenza qawwija lejn 
l-aggregazzjoni tad-domanda mix-xerrejja 
pubbliċi, bil-ħsieb li jinkisbu ekonomiji ta’ 
skala, inklużi prezzijiet aktar baxxi u 
spejjeż ta’ tranżazzjoni, u għat-titjib u l-
professjonalizzazzjoni tal-ġestjoni tal-
akkwisti. Dan jista’ jintlaħaq permezz tal-
konċentrazzjoni tax-xiri skont in-numru ta’ 
entitajiet kontraenti involuti, jew il-volum 
u l-valur matul iż-żmien. Madankollu, l-
aggregazzjoni u ċ-ċentralizzazzjoni tax-xiri 
għandhom jiġu sorveljati b’attenzjoni 
sabiex tiġi evitata konċentrazzjoni 
eċċessiva tal-kapaċita tal-akkwist u l-
kollużjoni, u biex jiġu ppreservati t-
trasparenza u l-kompetizzjoni, kif ukoll l-
opportunitajiet ta’ aċċess għas-swieq tal-
impriżi żgħar u medji.

(28) Madwar is-swieq Ewropej tax-xiri 
pubbliku qed tinbet tendenza qawwija lejn 
l-aggregazzjoni tad-domanda mix-xerrejja 
pubbliċi, bil-ħsieb li jinkisbu ekonomiji ta’ 
skala, inklużi prezzijiet aktar baxxi u 
spejjeż ta’ tranżazzjoni, u għat-titjib u l-
professjonalizzazzjoni tal-ġestjoni tal-
akkwisti. Dan jista’ jintlaħaq permezz tal-
konċentrazzjoni tax-xiri skont in-numru ta’ 
entitajiet kontraenti involuti, jew il-volum 
u l-valur matul iż-żmien. Madankollu, l-
aggregazzjoni u ċ-ċentralizzazzjoni tax-xiri 
għandhom jiġu sorveljati b’attenzjoni 
sabiex tiġi evitata konċentrazzjoni 
eċċessiva tal-kapaċita tal-akkwist u l-
kollużjoni, u biex jiġu ppreservati t-
trasparenza u l-kompetizzjoni, kif ukoll
jissaħħu l-opportunitajiet ta’ aċċess għas-
swieq tal-impriżi żgħar u medji billi 
jitħeġġu flessibilità u nuqqas ta' 
reżistenza akbar fl-ambitu tal-proċeduri 
ta' akkwist pubbliku.

Emenda 7
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Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Attwalment, l-għoti konġunt ta’ 
kuntratti mill-entitajiet kontraenti ta’ Stati 
Membri differenti qed jiffaċċja 
diffikultajiet legali speċifiċi, b’mod 
speċjali f’dak li għandu x’jaqsam mal-
kunflitti tal-liġijiet nazzjonali. Minkejja l-
fatt li d-Direttiva 2004/17/KE tippermetti 
b’mod impliċitu l-akkwist pubbliku 
konġunt transkonfinali, fil-prattika, diversi 
sistemi legali nazzjonali b’mod espliċitu 
jew impliċitu għamlu l-akkwist konġunt 
transkonfinali legalment inċert jew 
impossibbli. L-entitajiet kontraenti mill-
Istati Membri differenti jistgħu jkunu 
interessati li jikkooperaw u li jagħtu 
kuntratti, sabiex jiksbu l-akbar benefiċċju 
mill-potenzjal tas-suq intern f’termini ta’ 
ekonomiji ta’ skala u ta’ qsim tar-riskji u l-
benefiċċji, b’mod speċjali fi proġetti 
innovattivi li jinvolvu ammont akbar ta’ 
riskju milli tista’ tiflaħ b’mod raġonevoli 
entità kontraenti waħda. Għaldaqstant, 
għandhom jiġu stabbiliti regoli ġodda dwar 
il-kuntratti konġunti transkonfinali li 
jagħżlu l-liġi applikabbli sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kooperazzjoni bejn l-entitajiet 
kontraenti fis-Suq Uniku. Barra minn hekk, 
l-entitajiet kontraenti differenti minn Stati 
Membri differenti jistgħu jwaqqfu korpi 
legali konġunti stabbiliti skont il-liġi 
nazzjonali jew tal-Unjoni. Għandhom 
ikunu stabbiliti regoli speċifiċi għal din il-
forma ta’ akkwist konġunt.

(34) Attwalment, l-għoti konġunt ta’ 
kuntratti mill-entitajiet kontraenti ta’ Stati 
Membri differenti qed jiffaċċja 
diffikultajiet legali speċifiċi, b’mod 
speċjali f’dak li għandu x’jaqsam mal-
kunflitti tal-liġijiet nazzjonali. Minkejja l-
fatt li d-Direttiva 2004/17/KE tippermetti 
b’mod impliċitu l-akkwist pubbliku 
konġunt transkonfinali, fil-prattika, diversi 
sistemi legali nazzjonali b’mod espliċitu 
jew impliċitu għamlu l-akkwist konġunt 
transkonfinali legalment inċert jew 
impossibbli. L-entitajiet kontraenti mill-
Istati Membri differenti jistgħu jkunu 
interessati li jikkooperaw u li jagħtu 
kuntratti, sabiex jiksbu l-akbar benefiċċju 
mill-potenzjal tas-suq intern f’termini ta’ 
ekonomiji ta’ skala u ta’ qsim tar-riskji u l-
benefiċċji, b’mod speċjali fi proġetti 
innovattivi li jinvolvu ammont akbar ta’ 
riskju milli tista’ tiflaħ b’mod raġonevoli 
entità kontraenti waħda. Għaldaqstant, 
għandhom jiġu stabbiliti regoli ġodda dwar 
il-kuntratti konġunti transkonfinali li 
jagħżlu l-liġi applikabbli sabiex tiġi 
ffaċilitata l-kooperazzjoni bejn l-entitajiet 
kontraenti fis-Suq Uniku. Barra minn hekk, 
l-entitajiet kontraenti differenti minn Stati 
Membri differenti jistgħu jwaqqfu korpi 
legali konġunti stabbiliti skont il-liġi 
nazzjonali jew tal-Unjoni. Għandhom 
ikunu stabbiliti regoli speċifiċi għal din il-
forma ta’ akkwist konġunt. Bl-istess mod, 
fil-każ tal-akkwisti pubbliċi 
transkonfinali, hu essenzjali li jiġu ċċarati 
l-aspetti relatati mad-drittijiet tal-
proprjetà intelletwali.
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Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(43) Il-kuntratti għandhom jingħataw fuq 
il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw il-
konformità mal-prinċipji ta’ trasparenza, 
nondiskriminazzjoni u trattament ugwali.
Dawk il-kriterji għandhom jiggarantixxu li 
l-offerti jiġu vvalutati f’kundizzjonijiet ta’ 
kompetizzjoni effettiva, filwaqt li jiżguraw 
li l-entitajiet jistgħu jeħtieġu wkoll
xogħlijiet, provvisti u servizzi ta’ kwalità 
għolja li huma adattati bl-aħjar mod għall-
bżonnijiet tagħhom safejn dawn ikunu 
marbuta mas-suġġett tal-kuntratt. Bħala 
riżultat, l-entitajiet kontraenti għandhom 
jitħallew jadottaw preferibbilment “l-aktar 
offerta ekonomikament, soċjalment u 
ambjentalment vantaġġjuża” bħala kriterju
għall-għoti, b'rispett għall-prinċipju tal-
kosteffikaċità u tal-kwalità xierqa.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Meta l-entitajiet kontraenti jagħżlu li
jagħtu kuntratt lill-offerta l-aktar 
ekonomikament vantaġġjuża, dawk 
għandhom jiddeterminaw il-kriterji ta’ 
għoti fuq il-bażi li bihom se jivvalutaw l-
offerti sabiex jiġi identifikat liema waħda 
toffri l-aħjar valur għall-flus. L-għażla ta’ 
dawn il-kriterji tiddependi wkoll fuq is-
suġġett tal-kuntratt billi dawn għandhom 
jippermettu l-evalwazzjoni tal-livell ta’ 
prestazzjoni proposta minn kull offerta fid-
dawl tas-suġġett tal-kuntratt, kif definit fl-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi, u l-valur għall-

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

flus ta’ kull offerta li għandha titkejjel.
Barra minn hekk, il-kriterji tal-għoti 
magħżula ma għandhomx jikkonferixxu 
libertà tal-għażla mingħajr limitu fuq l-
entità kontraenti u għandhom jiżguraw il-
possibbiltà ta’ kompetizzjoni effettiva u 
jkunu akkumpanjati minn rekwiżiti li 
jippermettu li l-informazzjoni pprovduta 
mill-offerenti tkun ivverifikata b’mod 
effettiv.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) L-evalwazzjoni uriet li l-Istati Membri 
ma jissorveljawx b’mod konsistenti u 
sistematiku l-implimentazzjoni u l-
funzjonament tar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku. Dan għandu impatt negattiv fuq 
l-implimentazzjoni korretta tad-
dispożizzjonijiet li jirriżultaw minn dawk 
id-direttivi, u jista’ jitqies bħala sors 
ewlieni ta’ spejjeż u inċertezza. Diversi 
Stati Membri ħatru korp nazzjonali ċentrali 
li jittratta kwistjonijiet relatati mal-akkwist
pubbliku, iżda l-funzjonijiet li dawn il-
korpi huma fdati bihom ivarjaw b’mod 
konsiderevoli madwar l-Istati Membri 
kollha. Mekkaniżmi ta’ monitoraġġ aktar 
ċari, konsistenti u awtorevoli għandhom 
iżidu l-għarfien tal-funzjonament tar-regoli 
dwar l-akkwist, iċ-ċertezza legali għan-
negozji u l-entitajiet kontraenti, u 
jikkontribwixxu sabiex jiġu stabbiliti 
kundizzjonijiet ekwi. Mekkaniżmi bħal 
dawn jistgħu jservu bħala għodda għall-
iskoperta u r-riżoluzzjoni bikrija ta’ 
problemi, speċjalment fir-rigward ta’ 
proġetti kofinanzjati mill-Unjoni, u għall-
identifikazzjoni ta’ nuqqasijiet strutturali.
B’mod partikolari hemm bżonn kbir li 
jiġu kkoordinati dawk il-mekkaniżmi 
sabiex jiġu żgurati applikazzjoni, kontrolli 

(57) L-evalwazzjoni uriet li l-Istati Membri 
ma jippromwovux u ma jissorveljawx 
b’mod konsistenti u sistematiku l-
implimentazzjoni u l-funzjonament tar-
regoli dwar l-akkwist pubbliku. Dan 
għandu impatt negattiv fuq l-
implimentazzjoni korretta tad-
dispożizzjonijiet li jirriżultaw minn dawk 
id-direttivi, u jista’ jitqies bħala sors 
ewlieni ta’ spejjeż u inċertezza. Diversi 
Stati Membri ħatru korp nazzjonali ċentrali 
li jittratta kwistjonijiet relatati max-xiri
pubbliku, iżda l-missjonijiet fdati lil dawn 
il-korpi jvarjaw b’mod konsiderevoli 
madwar l-Istati Membri kollha.
Mekkaniżmi ta' informazzjoni, ta’ 
monitoraġġ u ta' kontroll aktar ċari, 
konsistenti u awtorevoli għandhom iżidu l-
għarfien tal-funzjonament tar-regoli dwar 
l-akkwist, iċ-ċertezza legali għan-negozji u 
l-entitajiet kontraenti, u jikkontribwixxu 
sabiex jiġu stabbiliti kundizzjonijiet ekwi.
Mekkaniżmi bħal dawn jistgħu jservu 
bħala għodda għall-prevenzjoni, l-
iskoperta u r-riżoluzzjoni bikrija ta’ 
problemi, fuq kollox fil-każ ta’ proġetti 
kofinanzjati mill-Unjoni, u għall-
identifikazzjoni ta’ nuqqasijiet strutturali.
B’mod konkret hu essenzjali li jiġu 
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u monitoraġġ konsistenti tal-politika tal-
akkwist pubbliku, kif ukoll valutazzjoni 
sistematika tar-riżultati tal-politika tal-
akkwist madwar l-Unjoni.

kkoordinati dawk il-mekkaniżmi sabiex 
jiġu żgurati applikazzjoni, kontrolli u 
monitoraġġ konsistenti tal-politika tal-
akkwist pubbliku, kif ukoll valutazzjoni 
sistematika tagħhom madwar l-Unjoni.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Mhux l-entitajiet kontraenti kollha jaf 
għandhom l-għarfien espert intern biex 
jittrattaw kuntratti ekonomikament jew 
teknikament kumplessi. F’dan l-isfond, l-
appoġġ professjonali xieraq ikun
suppliment effettiv għall-attivitajiet ta’ 
monitoraġġ u kontroll. Min-naħa waħda, 
dan l-għan jista’ jinkiseb permezz ta’ 
għodod ta’ kondiviżjoni ta’ għarfien (ċentri 
ta’ għarfien) li joffru assistenza teknika lill-
entitajiet kontraenti; min-naħa l-oħra, in-
negozji, b’mod speċjali l-SMEs, għandhom 
jibbenefikaw minn assistenza 
amministrattiva, b’mod partikolari meta 
jipparteċipaw fi proċeduri ta’ akkwist fuq 
bażi transkonfinali.

(59) Mhux l-entitajiet kontraenti kollha, u 
speċjalment mhux l-awtoritajiet lokali 
kollha, jaf għandhom l-għarfien espert 
intern biex jittrattaw kuntratti 
ekonomikament jew teknikament 
kumplessi. F’dan l-isfond, l-appoġġ 
professjonali xieraq jikkostitwixxi
suppliment effettiv għall-attivitajiet ta’ 
monitoraġġ u kontroll. Min-naħa waħda, 
dan l-għan jista’ jinkiseb permezz ta’ 
għodod ta’ kondiviżjoni ta’ għarfien (ċentri 
ta’ għarfien) li joffru assistenza teknika lill-
entitajiet kontraenti; min-naħa l-oħra, in-
negozji, u b’mod partikolari l-SMEs, 
għandhom jibbenefikaw minn assistenza 
amministrattiva, b’mod partikolari meta 
jipparteċipaw fi proċeduri ta’ akkwist fuq 
bażi transkonfinali.

Ġustifikazzjoni

Hu ta’ importanza partikolari li jissaħħaħ ir-rwol tal-SMEs fil-qasam tal-akkwist pubbliku.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) Diġà jeżistu strutturi jew mekkaniżmi 
ta’ monitoraġġ, sorveljanza u appoġġ fil-
livell nazzjonali u ċertament, dawn jistgħu 
jintużaw sabiex jiżguraw monitoraġġ, 

(60) Diġà jeżistu strutturi jew mekkaniżmi 
ta’ monitoraġġ, sorveljanza u appoġġ fil-
livell nazzjonali u ċertament, dawn jistgħu 
jintużaw sabiex jiżguraw monitoraġġ, 
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implimentazzjoni u kontroll tal-akkwisti 
pubbliċi u sabiex jipprovdu l-appoġġ 
meħtieġ lill-entitajiet kontraenti u l-atturi
ekonomiċi.

implimentazzjoni u kontroll tal-akkwisti 
pubbliċi u sabiex jipprovdu l-appoġġ 
meħtieġ lill-entitajiet kontraenti u, b'mod 
partikulari lill-awtoritajiet reġjonali u 
lokali, u lill-atturi ekonomiċi u 
speċjalment l-intrapriżi żgħar u ta' daqs 
medju fl-istadji kollha fil-proċedura tal-
akkwist pubbliku.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 61a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61a) Il-mod li bih tiġi trasposta din id-
Direttiva hu tal-ikbar importanza għall-
isforzi ta’ simplifikazzjoni, kif ukoll biex 
jiġi żgurat approċċ uniformi għall-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni tar-
regoli tal-UE dwar l-akkwist 
pubbliku, biex b’hekk isir kontribut għaċ-
ċertezza legali meħtieġa mill-awtoritajiet 
kontraenti, partikolarment fil-livell sub-
ċentrali, kif ukoll mill-SMEs. Il-
Kummissjoniu u l-Istati Membri 
għandhom għalhekk jiżguraw it-
traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva issir billi 
jitqies ukoll l-impatt kbir tal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali dwar l-akkwist pubbliku fuq il-
proċess tal-aċċessar tal-fondi tal-Unjoni 
Ewropea. Għalhekk, hu tal-ikbar 
importanza li l-Istati Membri jevitaw 
kemm jistgħu jkun kwalunkwe 
frammentazzjoni fl-interpretazzjoni u l-
applikazzjoni, filwaqt li jikkontribwixxu 
wkoll għas-simplifikazzjoni fil-livell 
nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Hu meħtieġ li t-traspożizzjoni ma tfixkilx l-isforzi tas-simplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni, 
sabiex tiġi evitata frammentazzjoni tar-regoli fl-Unjoni kollha, li taffettwa l-iktar lill-SMEs u 
awtoritajiet ta’ kuntatt iżgħar fil-livell reġjonali u lokali.
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Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 61b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61b) Il-Kummissjoni għandha tħeġġeġ 
lill-Istati Membri jmexxu b'mod regolari 
taħriġ u kampanji ta' sensibilizzazzjoni u 
jinvolvu ruħhom f'konsultazzjoni 
indirizzati lejn l-amministrazzjonijiet 
reġjonali u lokali u l-intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju, u jinvolvu wkoll lill-partijiet 
interessati l-oħra, sabiex jiżguraw 
parteċipazzjoni infurmata fl-akkwist 
pubbliku u jnaqqsu l-inċidenza tal-iżbalji 
u sabiex jiżviluppaw il-kompetenza 
meħtieġa fost l-awtoritajiet kontraenti tal-
awtoritajiet lokali u reġjonali sabiex 
jimplimentaw l-akkwist innovattiv.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Huwa stabbilit għal jew għandu għan 
speċifiku li jissodisfa l-bżonnijiet ta’ 
interess pubbliku, li ma għandux karattru 
industrijali jew kummerċjali; għal dak l-
għan, korp li jopera f’kundizzjonijiet 
normali tas-suq, li għandu l-għan li 
jagħmel il-qligħ, u jerfa’ t-telf li jirriżulta 
mill-eżerċitar tal-attività tiegħu, ma 
għandux l-għan li jissodisfa l-bżonnijiet 
ta’ interess pubbliku, li ma għandux 
kkarattru industrijali jew kummerċjali;

(a) Huwa stabbilit għal jew għandu għan 
speċifiku li jissodisfa l-bżonnijiet ta’ 
interess pubbliku, li ma għandux karattru 
industrijali jew kummerċjali;

Ġustifikazzjoni

Meta mmorru lura għad-definizzjoni attwali mid-Direttiva 2004/17/KE, Artikolu 2.1 (a) din 
id-definizzjoni hija approvata u se tevita l-inċertezza legali.
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Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valur tal-limiti se jiġi aġġustat skont il-
bidliet fl-Indiċi tal-Prezzijiet tal-
Konsumatur taż-Żona Ekonomika 
Ewropea fuq bażi annwali.

Ġustifikazzjoni

Valur fiss għal-limiti ma jirriflettix bidliet kostanti fis-setgħa reali tax-xiri. Azzjoni xierqa 
tkun li ssir konnessjoni bejn u aġġustament fil-limiti skont indiċi stabbilit sew.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull sentejn mit-30 ta’ Ġunju 2014, il-
Kummissjoni għandha tivverifika l-limiti 
stabbiliti fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 12 
jikkorrispondu għall-limiti stabbiliti fil-
Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi u fejn dan 
ikun neċessarju, għandha tirrevedihom.

Kull sentejn mit-30 ta’ Ġunju 2014, il-
Kummissjoni għandha tivverifika l-limiti 
stabbiliti fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 12 
jikkorrispondu għall-limiti stabbiliti fil-
Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi u fejn dan 
ikun neċessarju u wara li ssir 
konsultazzjoni mal-Istati membri dwar l-
applikazzjoni tal-limiti għal ċerti setturi u 
tipi ta’ kuntatti, għandha tirrevedihom.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom għalhekk jiġu kkonsultati qabel ir-reviżjoni tal-limiti f’ċerti setturi 
u tipi ta’ kuntratti.



PE492.648v02-00 16/39 AD\915062MT.doc

MT

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) servizzi ta' arbitraġġ u ta' 
konċiljazzjoni;

(b) servizzi ta’ arbitraġġ u konċiljazzjoni, 
inkluż servizzi ta’ aġġudikazzjoni tat-
tilwim;

Ġustifikazzjoni

“Servizzi ta’ ġudizzju tat-tilwim” huwa servizz speċifiku ta’ konċiljazzjoni marbut mal-użu 
tal-kundizzjonijiet internazzjonali FIDIC ta’ kuntratti għal xogħlijiet ta’ bini u inġinerija, 
adottati mill-Bank Dinji.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 19a
Kuntratti ta’ servizz mogħtija fuq il-bażi 

ta’ drittijiet esklussivi
Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika 
għall-kuntratti għal servizzi mogħtija lil 
entità li hi stess hi awtorità kontraenti 
skont l-Artikolu 2(1), jew lil assoċjazzjoni 
ta' awtoritajiet kontraenti abbażi ta' dritt 
esklużiv li jgawdu minnu bis-saħħa ta' 
leġiżlazzjoni ippubblikata fis-seħħ, 
regolament jew dispożizzjonijiet 
amministrattivi kompatibbli mat-Trattat.

Ġustifikazzjoni

Biex jerġa’ jiddaħħal l-Artikolu 25 mid-Direttiva 2004/17/KE attwali. Dan l-Artikolu huwa 
importanti għal operazzjonijiet ta’ servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali. Huwa jeskludi 
kuntratti ta’ servizz pubbliku li huma bbażati fuq dritt esklussiv stabbilit fid-dritt pubbliku, fir-
regolamenti jew fid-dispożizzjonijiet amministrattivi li huma kompatibbli mat-Trattat. Il-Qorti 
tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej implimentat din id-dispożizzjoni fil-kawża C-360/96.
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Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) l-attivitajiet b’mod globali ta’ dik il-
persuna ġuridika jitwettqu għall-awtorità 
kontraenti li jikkontrollawha jew għal 
persuni ġuridiċi oħra kkontrollati minn dik 
l-awtorità kontraenti jew fir-rigward tal-
għoti ta’ servizzi ta’ interess ġenerali;

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta’ Servizzi ta’ interess ġenerali (SIĠ) mhuwiex orjentat lejn il-profitt, iżda lejn is-
sodisfar tal-ħtiġijiet taċ-ċittadini. Għalhekk, għandhom jitqiesu attivitajiet fil-qasam tal-SIĠ .

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-paragrafu 1 japplika wkoll meta entità 
kkontrollata, li hija awtorità kontraenti, 
tagħti kuntratt lill-entità li jkollha l-kontroll 
tagħha, jew lil xi persuna ġuridika 
kkontrollata mill-istess awtorità kontraenti, 
sakemm ma jkun hemm l-ebda 
parteċipazzjoni privata fil-persuna ġuridika 
li jingħatalha l-kuntratt ta’ appalt.

2. Il-paragrafu 1 japplika wkoll meta entità 
kkontrollata, li hija awtorità kontraenti, 
tagħti kuntratt lill-entità jew entitajiet li 
jkollha l-kontroll tagħhom, jew lil xi 
persuna ġuridika kkontrollata mill-istess 
awtorità kontraenti, sakemm ma jkun 
hemm l-ebda parteċipazzjoni privata fil-
persuna ġuridika li jingħatalha l-kuntratt ta’ 
appalt.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) mill-inqas 80 % tal-attivitajiet ta’ dik il-
persuna ġuridika, soġġetti għall-kuntratt,
jitwettqu għall-awtorità kontraenti li 
jikkontrollawha jew għal persuni ġuridiċi 
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istess awtoritatijiet kontraenti; oħra kkontrollati minn dik awtorità 
kontraenti;

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-
persuna ġuridika kkontrollata huma 
ffurmati minn rappreżentanti ta’ kull 
awtorità kontraenti parteċipanti;

(a) il-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet tal-
persuna ġuridika kkontrollata huma 
ffurmati minn rappreżentanti ta’ kull 
awtorità kontraenti parteċipanti mentri l-
awtoritajiet kontraenti jistgħu jaħtru 
rappreżentanti reċiproċi biss;

Ġustifikazzjoni

Hija prattika komuni li jinħatru rappreżentanti reċiproċi. Ma hemm l-ebda raġuni għaliex 
dan il-mezz effiċjenti ta’ kollaborazzjoni miftiehem reċiproku għandu jiġi pprojbit.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) l-iskop tas-sħubija hija l-provvista ta’ 
kompitu tas-servizz pubbliku mogħti lill-
awtoritajiet pubbliċi parteċipanti kollha,
jew il-provvista ta’ kompitu awżiljarju 
meħtieġ biex jitwassal il-kompitu ta’
servizz pubbliku mogħti lill-awtoritajiet 
pubbliċi kollha;

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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mal-interess pubbliku;

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-awtoritajiet pubbliċi parteċipanti ma 
jwettqux fis-suq miftuħ aktar minn 10 %
f’termini tal-fatturat tal-attivitajiet li huma
rilevanti fil-kuntest tal-ftehim;

(c) l-awtoritajiet pubbliċi parteċipanti ma 
jwettqux fis-suq miftuħ aktar minn 20 %
f’termini tal-fatturat tal-attivitajiet li huma
s-suġġett tal-kuntratt;

Ġustifikazzjoni

Din il-kjarifika hija meħtieġa sabiex ma jinħolqux tilwimiet legali.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-esklużjonijiet previsti fil-paragrafi 1 
sa 4 għandhom jieqfu milli japplikaw mill-
mument li fih isseħħ kwalunkwe 
parteċipazzjoni privata, bl-effett li l-
kuntratti attwali jkunu jridu jinfetħu għall-
kompetizzjoni permezz ta’ proċeduri 
regolari ta’ akkwist.

L-esklużjonijiet previsti fil-paragrafi 1
sa 4 għandhom jieqfu milli japplikaw mill-
mument li fih isseħħ kwalunkwe 
parteċipazzjoni privata, bl-effett li l-
kuntratti attwali jkunu jridu jinfetħu għall-
kompetizzjoni permezz ta’ proċeduri 
regolari ta’ akkwist, sakemm il-
parteċipazzjoni privata tiġi legalment 
infurzata meta jsir il-kuntratt inizjalment.

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 - titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Prinċipju tal-akkwisti Għan u prinċipji tal-akkwisti
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Ġustifikazzjoni

Xi Stati Membri indikaw li għandha tiġi inklużu referenza għall-għan tad-direttiva.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-għan ta' din id-Direttiva huwa li tiġi 
salvagwardjata l-effiċjenza fl-użu tal-
fondi pubbliċi, jiġi promoss l-akkwist ta’ 
kwalità għolja, jissaħħu l-kompetizzjoni u 
l-funzjonament tas-swieq tal-akkwist 
pubbliku u jiġu salvagwardjati 
opportunitajiet indaqs għal kumpaniji u 
fornituri oħra meta joffru kuntratti ta' 
provvista, servizzi u xogħolijiet pubbliċi 
taħt offerti kompetittivi għall-akkwist 
pubbliku.

Ġustifikazzjoni

Xi Stati Membri indikaw li għandha tiġi inklużu referenza għall-għan tad-direttiva.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet speċifiċi għat-twettiq ta’ 
kuntratt minn grupp, dejjem jekk dawk il-
kundizzjonijiet huma ġustifikati permezz 
ta’ raġunijiet oġġettivi u proporzjonati.
Dawk il-kundizzjonijiet jistgħu jeħtieġu li 
grupp jassumi forma legali speċifika 
ladarba dan ikun ingħata l-kuntratt, 
sakemm din il-bidla tkun meħtieġa għat-
twettiq sodisfaċenti tal-kuntratt.

L-entitajiet kontraenti jistgħu jistabbilixxu 
kundizzjonijiet speċifiċi għat-twettiq ta’ 
kuntratt minn grupp, dejjem jekk dawk il-
kundizzjonijiet huma ġustifikati permezz 
ta’ raġunijiet oġġettivi u proporzjonati.
Dawk il-kundizzjonijiet jistgħu jeħtieġu li 
grupp jassumi forma legali speċifika 
ladarba dan ikun ingħata l-kuntratt, jekk u
sakemm din il-bidla tkun meħtieġa
strettament għat-twettiq sodisfaċenti tal-
kuntratt.
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Ġustifikazzjoni

Dan ir-rekwiżit għandu jkun limitat kemm jista’ jkun sabiex jiġi evitat kwalunkwe piż żejjed 
fuq in-negozji u speċjalment l-SMEs.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jirriżervaw id-dritt 
li l-workshops protetti jew l-atturi 
ekonomiċi li l-għan ewlieni tagħhom huwa 
l-integrazzjoni soċjali u professjonali tal-
ħaddiema b’diżabbiltà u żvantaġġati jieħdu 
sehem fi proċeduri ta’ akkwist jew 
jipprovdu li dawn il-kuntratti għandhom 
jitwettqu fil-kuntest tal-programmi ta’ 
impjiegi protetti fejn aktar minn 30% tal-
impjegati ta’ dawk il-workshops, l-atturi 
ekonomiċi jew programmi huma ħaddiema 
b’diżabbiltà jew żvantaġġati.

L-Istati Membri jistgħu jirriżervaw id-dritt 
li jieħdu sehem fi proċeduri ta' akkwist 
għal:

a) workshops protetti, jew jipprovdu sabiex 
tali kuntratti jitwettqu fil-kuntest ta' 
programmi ta' impjieg protetti, sakemm il-
maġġoranza tal-impjegati kkonċernati 
jkunu persuni b'diżabilità li, minħabba n-
natura tal-gravità tad-diżabilitajiet 
tagħhom, ma jistgħux jwettqu attivitajiet 
professjonali f'kundizzjonijiet normali jew 
isibu impjieg fis-suq ordinarju;

b) impriżi soċjali jew programmi li l-għan 
prinċipali tagħhom huwa l-integrazzjoni 
soċjali u professjonali ta' ħaddiema 
żvantaġġati, sakemm iktar minn 30 % tal-
impjegati ta' dawk l-intrapriżi jew 
programmi jkunu persuni b'diżabilità 
u/jew persuni żvantaġġati. 'Persuni 
żvantaġġati' jinkludu fost l-oħrajn: min 
qiegħed fi stat ta' qgħad, min qed isib 
diffikultajiet partikulari biex jintegra 
ruħu, min qed jirriskja l-esklużjoni, il-
membri ta' kategoriji vulnerabbli u l-
membri ta' minoranzi żvantaġġati.
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Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sakemm ma jkunx speċifikat b’mod 
ieħor f’din id-Direttiva jew fil-liġi 
nazzjonali li tikkonċerna l-aċċess għall-
informazzjoni, u mingħajr ħsara għall-
obbligi relatati mar-reklamar ta’ kuntratti 
mogħtija u mal-informazzjoni għal 
kandidati u offerenti stabbiliti fl-Artikoli 
64 u 69 ta’ din id-direttiva, l-entità 
kontraenti ma għandhiex tiddivulga 
informazzjoni mgħoddija lilha minn atturi 
ekonomiċi li hija mniżżla bħala 
kunfidenzjali inklużi, iżda mhux limitati 
għal, sigrieti tekniċi jew kummerċjali u l-
aspetti kunfidenzjali tal-offerti.

2. Sakemm ma jkunx speċifikat b’mod 
ieħor f’din id-Direttiva jew fil-liġi 
nazzjonali li tikkonċerna l-aċċess għall-
informazzjoni, u mingħajr ħsara għall-
obbligi relatati mar-reklamar ta’ kuntratti 
mogħtija u mal-informazzjoni għal 
kandidati u offerenti stabbiliti fl-Artikoli 
64 u 69 ta’ din id-direttiva, l-entità 
kontraenti ma għandhiex tiddivulga
kwalunkwe informazzjoni mgħoddija lilha 
minn atturi ekonomiċi kemm jekk hija jew 
mhijiex imniżżla bħala kunfidenzjali 
inklużi, iżda mhux limitati għal, sigrieti 
tekniċi jew kummerċjali u l-aspetti 
kunfidenzjali tal-offerti, sakemm ikun 
assolutament meħtieġ għal finijiet ta’ din 
id-direttiva jew tal-liġi nazzjonali 
applikabbli.

Ġustifikazzjoni

Għal negozji, u speċjalment SMEs, hu importanti li assolutament l-ebda informazzjoni 
tinkixef, ħlief jekk ikun hemm ġustifikazzjoni biex isir dan.

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 40 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-limitu ta’ żmien minimu għar-riċevuta 
ta’ offerti għandu jkun ta’ 40 jum mid-data 
li fiha ntbagħat l-avviż dwar kuntratt.

Il-limitu ta’ żmien minimu għar-riċevuta 
ta’ offerti għandu jkun ta’ 52 jum mid-data 
li fiha ntbagħat l-avviż dwar kuntratt.

Ġustifikazzjoni

Limiti ta’ żmien ġodda huma qosra wisq f’termini prattiċi, u partikolarment għall-SMEs, u 
jistgħu jillimitaw il-kompetizzjoni.
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Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 appalt jew l-istedina 
għall-konferma tal-interess u fl-ebda każ 
ma jista' jkun inqas minn 15-il jum.

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 appalt jew l-istedina 
għall-konferma tal-interess u fl-ebda każ 
ma jista' jkun inqas minn 15-il jum.

Ġustifikazzjoni

Limiti ta’ żmien ġodda huma qosra wisq f’termini prattiċi, u partikolarment għall-SMEs, u 
jistgħu jillimitaw il-kompetizzjoni.

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 41 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 10 jum
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 
ma għandu jkun ta’ inqas minn 20 jum 
mid-data li fiha ntbagħtet l-istedina għall-
offerti.

Ġustifikazzjoni

Limiti ta’ żmien ġodda huma qosra wisq f’termini prattiċi, u partikolarment għall-SMEs, u 
jistgħu jillimitaw il-kompetizzjoni.
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Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 appalt 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.

Bħala regola ġenerali, l-limitu ta' żmien 
minimu għar-riċevuta ta' talbiet għal 
parteċipazzjoni ma għandu jiġi ffissat għal 
inqas minn 37 jum mid-data li fiha 
jintbagħat l-avviż dwar appalt 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.

Ġustifikazzjoni

Limiti ta’ żmien ġodda huma qosra wisq f’termini prattiċi, u partikolarment għall-SMEs, u 
jistgħu jillimitaw il-kompetizzjoni.

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 42 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 10 jum
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 
ma għandu jkun ta’ inqas minn 20 jum 
mid-data li fiha ntbagħtet l-istedina għall-
offerti.

Ġustifikazzjoni

Limiti ta’ żmien ġodda huma qosra wisq f’termini prattiċi, u partikolarment għall-SMEs, u 
jistgħu jillimitaw il-kompetizzjoni.
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Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 44 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (g) tal-paragrafu 1 
ta’ dan l-Artikolu, il-proġett bażiku 
għandu jindika l-limitu ta’ xogħlijiet jew 
servizzi addizzjonali possibbli u l-
kundizzjonijiet li taħthom se jingħataw.
Hekk kif l-ewwel proġett ikun se jingħata 
b’offerta, Għandu jingħata avviż li din il-
proċedura tista’ tkun adottat u l-ispiża 
totali stmata ta’ xogħlijiet jew servizzi 
konsegwenti għandha tkun ikkunsidrat 
mill-entitajiet kontraenti meta japplikaw l-
Artikoli 12 u 13.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Xogħlijiet jew servizzi addizzjonali possibbli għall-proġett bażiku se jiġu indikati permezz tal-
istrument ta’ “Għażla”. Għalhekk dikjarazzjoni addizzjonali hija żejda.

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ftehim qafas ma għandux jaqbeż it-
terminu stabbilit mid-dispożizzjonijiet 
nazzjonali tal-Istati Membri individwali.
Il-perjodu ta' ftehim qafas dwari l-
manutenzjoni jiddependi fuq iċ-ċiklu tal-
ħajja tax-xogħlijiet jew il-fornimenti.

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 47 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet aġġudikanti jistgħu jużaw L-entitajiet kontraenti jistgħu jużaw, fir-
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irkantijiet elettroniċi li fihom jiġu 
ppreżentati prezzijiet ġodda, riveduti 'l 
isfel, u/jew valuri ġodda li jikkonċernaw 
ċerti elementi tal-offerti.

rigward tas-servizzi u l-fornimenti 
standardizzati biss, irkantijiet elettroniċi li 
fihom jiġu ppreżentati prezzijiet ġodda,
reveduti ’l isfel, u/jew valuri ġodda li 
jikkonċernaw ċerti elementi tal-offerti.
Kuntratti ta' servizz u kuntratti ta' 
xogħlijiet li għandhom bħala l-kontenut 
tas-suġġett tagħhom il-proprjetà 
intellettwali, bħal ma huwa d-disinn ta' 
xogħlijiet, m'għandhomx ikunu l-għan ta' 
rkanti elettroniċi.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 52 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fin-nuqqas ta’ ftehim li jiddetermina l-liġi 
dwar l-akkwisti pubbliċi applikabbli, il-
leġiżlazzjoni nazzjonali li tirregola l-għoti 
tal-kuntratt għandha tiġi determinata skont 
ir-regoli stabbiliti hawn taħt:

Fin-nuqqas ta’ ftehim li jiddetermina l-liġi 
dwar l-akkwisti pubbliċi applikabbli skont 
il-paragrafu 3, il-leġiżlazzjoni nazzjonali li 
tirregola l-għoti tal-kuntratt għandha tiġi 
determinata skont ir-regoli stabbiliti hawn 
taħt:

Ġustifikazzjoni

Bħal fil-paragrafu 6, is-sitwazzjoni konkreta ta’ nuqqas ta’ ftehim li għaliha japplika dan il-
paragrafu għandha tiġi speċifikata wkoll.

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 53 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dawn il-miżuri għandhom jinkludu l-
komunikazzjoni lill-kandidati u l-offerenti 
l-oħra ta’ kwalunkwe informazzjoni 
relevanti skambjata fil-kuntest jew li 
tirriżulta mill-involviment ta’ qabel tal-
kandidat jew l-offerent fit-tħejjija tal-
proċedura tal-akkwist u l-iffissar ta’ limiti 
ta’ żmien adegwati għar-riċevuta ta’ 

Dawn il-miżuri għandhom jinkludu l-
komunikazzjoni lill-kandidati u l-offerenti 
l-oħra ta’ kwalunkwe informazzjoni 
relevanti skambjata fil-kuntest jew li 
tirriżulta mill-involviment ta’ qabel tal-
kandidat jew l-offerent fit-tħejjija tal-
proċedura tal-akkwist u l-iffissar ta’ limiti 
ta’ żmien adegwati għar-riċevuta ta’ 
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offerti. Il-kandidat jew l-offerent 
ikkonċernat għandu jiġi eskluż biss minn 
dik il-proċedura fejn ma hemm l-ebda mod 
ieħor sabiex tiġi żgurata l-konformità mad-
dmir ta’ osservazzjoni tal-prinċipju ta’ 
trattament ugwali.

offerti. Il-kandidat jew l-offerent 
ikkonċernat għandu jiġi eskluż biss minn 
dik il-proċedura fejn l-awtorità kontraenti 
tagħti provi li ma hemm l-ebda mod ieħor 
sabiex tiġi żgurata l-konformità mad-dmir 
ta’ osservazzjoni tal-prinċipju ta’ 
trattament ugwali.

Ġustifikazzjoni

To the legitimate mean of allowing companies that are involved with regards to a decision of 
exclusion founded on the risk of competition distortion, to be heard; the last subparagraph of 
point 2 reverses the burden of proof so that it falls on the company in question. Indeed in 
order to challenge a decision to exclude, the company must "prove" that its participation does 
not distort competition. In the absence of relevant proof, the decision to exclude will then be 
legitimised. In fact, it is up to the contracting authority, upon its intention to announce the 
exclusion of a company, to supply proof that the participation of such company would distort 
competition. The company in question should be able to challenge such a decision, provided 
that the inverted proof, that its participation would not distort competition, cannot fall under 
its responsibility.

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom 
jispeċifikaw ukoll jekk huwiex se jkun 
meħtieġ it-trasferiment tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali.

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom 
jispeċifikaw jekk huwiex se jkun meħtieġ 
it-trasferiment tad-drittijiet ta' proprjetà 
intellettwali u jekk dan hu l-każ, il-
kundizzjonijiet ta’ rimunerazzjoni għall-
kisba ta’ dawn id-drittijiet.

Ġustifikazzjoni

Promoting the innovation of companies relies on the confidence of the operators towards the 
internal market, and in particular when it comes to protecting their property rights. In order 
to ensure a perfect coherence between the European regulation ensuring the protection of 
intellectual property rights, such as the Directive 2004/48/EC of 29 April 2009 on measures 
and procedures on the reinforcement of intellectual property rights and the " public 
procurement" directives, it is important to underline that the acquisition of intellectual 
property rights must be based on the remuneration of the right holder.
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Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 61 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-entitajiet kontraenti jistgħu jħabbru l-
intenzjonijiet tagħhom ta’ akkwist 
pubbliku permezz ta’ pubblikazzjoni ta’ 
avviż indikattiv perjodiku malajr kemm 
jista’ jkun qabel ma tibda s-sena 
finanzjarja. Dawk l-avviżi għandu jkun 
fihom l-informazzjoni stabbilita fil-parti A, 
taqsima I tal-Anness VI. Għandhom jiġu 
ppubblikati mil-Kummissjoni jew mill-
entitajiet kontraenti fuq il-profil tax-xerrej 
tagħhom skont il-punt 2(b) tal-Anness IX. 
Fejn in-notifika tiġi ppubblikata mill-
entitajiet kontraenti fuq il-profil tax-xerrej 
tagħhom, għandhom jibgħatu notifika tal-
pubblikazzjoni tan-notifika indikattiva 
perjodika fuq profil ta' xerrej skont il-
punt 3 tal-Anness IX.

1. L-entitajiet kontraenti għandhom 
iħabbru l-intenzjonijiet tagħhom ta’ 
akkwist pubbliku permezz ta’ 
pubblikazzjoni ta’ avviż indikattiv 
perjodiku malajr kemm jista’ jkun qabel 
ma tibda s-sena finanzjarja. Dawk l-avviżi 
għandu jkun fihom l-informazzjoni 
stabbilita fil-parti A, taqsima I tal-Anness 
VI. Għandhom jiġu ppubblikati mil-
Kummissjoni jew mill-entitajiet kontraenti 
fuq il-profil tax-xerrej tagħhom skont il-
punt 2(b) tal-Anness IX. Fejn in-notifika 
tiġi ppubblikata mill-entitajiet kontraenti 
fuq il-profil tax-xerrej tagħhom, għandhom 
jibgħatu notifika tal-pubblikazzjoni tan-
notifika indikattiva perjodika fuq profil ta' 
xerrej skont il-punt 3 tal-Anness IX.

Ġustifikazzjoni

Il-pubblikazzjoni ta’ avviżi ta’ informazzjoni minn qabel għandha tkun obbligatorja, f'ġieħ it-
trasparenza u informazzjoni sħiħa għan-negozji, u partikolarment l-SMEs, biex jingħataw il-
ħin biex jippreparaw sew minn qabel.

Emenda 45

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 

5. L-entitajiet kontraenti jistgħu jiddeċiedu 
li ma jagħtux kuntratt lill-offerent li 
jissottometti l-aħjar offerta l-offerta ma 
tikkonformax mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew dik nazzjonali, 
regolamenti u dispożizzjonijiet oħra 
vinkolanti fil-qasam tal-liġi soċjali u tax-
xogħol jew il-liġi ambjentali jew ftehimiet 
kollettivi li japplikaw fil-post fejn isiru x-
xogħol, is-servizz jew il-forniment jew id-
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XIV. dispożizzjonijiet tal-liġi internazzjonali 
soċjali u tal-ambjent elenkati fl-Anness 
XIV u sakemm ikunu marbuta mas-
suġġett tal-kuntratt.

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, regolamenti 
jew dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali dwar ir-rimunerazzjoni ta’ ċerti 
servizzi, il-kriterji li l-entitajiet kontraenti 
għandhom jibbażaw fuqhom l-għoti ta’ 
kuntratti għandhom ikunu waħda milli 
ġejjin:

Mingħajr ħsara għal-liġijiet, regolamenti 
jew dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali dwar ir-rimunerazzjoni ta' ċerti 
servizzi, il-kriterji li l-entitajiet aġġudikanti 
għandhom jibbażaw fuqhom l-
aġġudikazzjoni ta' appalti għandhom 
ikunu:

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr ħsara għal-liġijiet, regolamenti 
jew dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali dwar ir-rimunerazzjoni ta’ ċerti 
servizzi, il-kriterji li l-entitajiet kontraenti
għandhom jibbażaw fuqhom l-għoti ta’ 
kuntratti għandhom ikunu waħda milli 
ġejjin:

1. Mingħajr ħsara għal-liġijiet, regolamenti 
jew dispożizzjonijiet amministrattivi 
nazzjonali dwar ir-rimunerazzjoni ta' ċerti 
servizzi, il-kriterji li l-awtoritajiet 
aġġudikanti għandhom jibbażaw fuqhom
l-aġġudikazzjoni ta' appalti pubbliċi
għandhom ikunu:

a) l-aktar offerta ekonomikament
vantaġġjuża;

a) l-aktar offerta vantaġġjuża mil-lat 
ekonomiku, soċjali u ambjentali;

b) l-aktar spiża baxxa. b) l-aktar spiża baxxa.

Il-kriterju msemmi fil-punt (a) għandu 
jkollu preċedenza fuq dak imsemmi fil-
punt (b);



PE492.648v02-00 30/39 AD\915062MT.doc

MT

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Għandhom jiġu inklużi kriterji soċjali iktar effettivi fl-ispirtu tal-Istrateġija UE 2020, sabiex 
isir kontribut għal tkabbir sostenibbli b’mod iktar effettiv.

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li l-
għoti ta’ ċerti tiġi ta’ kuntratti għandha 
tkun ibbażata fuq l-iżjed offerta 
ekonomikament vantaġġuża u b'rispett 
għall-prinċipju tal-kosteffikaċità u tal-
kwalità xierqa, skont il-modalitajiet 
definiti fil-paragrafu 1 u fil-paragrafu 2

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ imsemmi fil-punt (a) tal-
paragrafu 1, l-entità kontraenti għandha 
tispeċifika il-piż relattiv li hi tagħti lil kull 
wieħed mill-kriterji magħżula sabiex 
tiddetermina l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġjuża.

Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 1, l-entità 
kontraenti għandha tispeċifika il-piż 
relattiv li hi tagħti lil kull wieħed mill-
kriterji magħżula sabiex tiddetermina l-
aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża.
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Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) is-soluzzjonijiet tekniċi magħżula jew
kwalunkwe kundizzjoni eċċezzjonalment 
favorevoli disponibbli għall-offerent għall-
forniment tal-prodotti jew servizzi jew 
għat-twettiq tax-xogħol;

(b) is-soluzzjonijiet tekniċi magħżula u/jew
kwalunkwe kundizzjonijiet
eċċezzjonalment favorevoli disponibbli 
għall-offerent għall-forniment tal-prodotti 
jew servizzi jew għat-twettiq tax-xogħol;

Ġustifikazzjoni

Nerġgħu lura għall-formulazzjoni tad-Direttiva attwalment fis-seħħ.

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li fuq 
talba tas-sottokuntrattur u fejn in-natura 
tal-kuntratt tkun tippermetti dan, l-entità 
kontraenti għandha tittrasferixxi l-ħlasijiet 
dovuti direttament lis-sottokuntrattur għas-
servizzi, il-provvisti jew ix-xogħlijiet 
pprovduti lill-kuntrattur prinċipali. Fit-tali 
każ, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw mekkaniżmi xierqa li 
jippermettu lill-kuntrattur prinċipali sabiex 
joġġezzjona għal ħlasijiet mhux dovuti. L-
arranġamenti li jikkonċernaw dak il-mod 
ta’ ħlas għandhom jiġu stabbiliti fid-
dokumenti tal-akkwist.

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li fuq 
talba tas-sottokuntrattur u fejn in-natura 
tal-kuntratt tkun tippermetti dan, l-entità 
kontraenti għandha tittrasferixxi l-ħlasijiet 
dovuti direttament lis-sottokuntrattur għas-
servizzi, il-provvisti jew ix-xogħlijiet 
pprovduti lill-kuntrattur prinċipali. Fit-tali 
każ, l-Istati Membri għandhom 
jimplimentaw mekkaniżmi xierqa li 
jippermettu lill-kuntrattur prinċipali sabiex 
joġġezzjona għal ħlasijiet ex-post mhux 
dovuti u jipprovdu regolazzjoni li 
tippermetti lill-awtorità kontraenti biex 
tieħu ħsieb l-istatus firmatarju tal-
kuntrattur mingħajr ma ssir sejħa għal 
offerti oħra jekk ikun meħtieġ, sabiex tiġi 
żgurata ċ-ċertezza legali. L-arranġamenti li 
jikkonċernaw dak il-mod ta’ ħlas 
għandhom jiġu stabbiliti fid-dokumenti tal-
akkwist.
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Ġustifikazzjoni

Jekk ikun meħtieġ, (eż. f’każ ta’ kuntrattur ewlieni insolventi) l-awtorità kontraenti għandha 
tkun tista’ twaqqaf il-mandat mingħajr ma titlef iċ-ċertezza legali. Għalhekk, id-
dispożizzjonijiet nazzjonali għandhom jagħmluha possibbli li l-awtorità tieħu ħsieb l-istatus 
firmatarju u terġa tinnegozja t-termini tal-kuntratti li kien hemm tilwim dwarhom. Barra minn 
hekk, id-dritt li jiġu rrifjutati ħlasijiet mhux dovuti għall-kuntrattur ewlieni għandu jkun 
permess biss wara s-sodisfar tal-kuntratt, inkella s-sub-kuntratturi eventwalment ikollhom 
jimblukkaw il-kompetizzjoni.

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Madanakollu, l-ewwel subparagrafu ma 
għandux japplika fil-każ ta’ suċċessjoni 
universali jew parzjali fil-pożizzjoni tal-
kuntrattur inizjali, wara operazzjonijiet ta’ 
ristrutturar korporattiv jew insolvenza ta’
attur ekonomiku ieħor li jissodisfa l-kriterji 
tal-għażla kwalitattiva inizjalment 
stabbiliti, dejjem jekk din ma twassalx
għal modifiki sostanzjali oħrajn għall-
kuntratt u ma għandhiex l-għan li tevita l-
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

Madanakollu, l-ewwel subparagrafu ma 
għandux japplika fil-każ ta’ suċċessjoni 
universali jew parzjali fil-pożizzjoni tal-
kuntrattur inizjali, wara operazzjonijiet ta’ 
ristrutturar korporattiv, trasferiment ta’
kapital jew beni, insolvenza jew abbażi ta' 
klawżola kuntrattwali, ta' operatur
ekonomiku ieħor li jissodisfa l-kriterji tal-
għażla kwalitattiva inizjalment stabbiliti, 
dejjem jekk dan ma jwassalx għal modifiki 
sostanzjali oħrajn fil-konċessjoni u ma
jkollux l-għan li tiġi evitata l-applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Hu perfettament leġittimu li awtorità kontraenti li, taħt il-kontroll tal-Qorti, topponi 
sostituzzjoni ta’ sieħeb kuntrattwali minħabba li l-parti kontraenti l-ġdida ma tippreżentax l-
istess garanziji finanzjarji u ta’ kompetenza bħal dik li qed tissostitwixxi, għar-rendiment 
xieraq tal-kuntratt – termini mhux mibdula – li qed isir.

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 83 punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) fi proċedura taħt l-Artikolu 258 tat-
Trattat, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
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Ewropea ssib, li Stat Membru naqas milli 
jwettaq l-obbligi tiegħu taħt it-Trattati 
minħabba l-fatt li entità kontraenti li 
tappartjeni għal dak l-Istat Membru tat il-
kuntratt inkwistjoni mingħajr ma 
tikkonforma mal-obbligi tagħha taħt it-
Trattati u din id-Direttiva.

Ewropea ssib, li Stat Membru naqas milli 
jwettaq l-obbligi tiegħu taħt it-Trattati 
minħabba l-fatt li entità kontraenti li 
tappartjeni għal dak l-Istat Membru tat il-
kuntratt inkwistjoni mingħajr ma 
tikkonforma mal-obbligi tagħha taħt it-
Trattati u din id-Direttiva, soġġett għad-
dritt ta’ kumpess tas-sieħeb kuntrattwali.

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza “kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi nazzjonali” mhijiex suffiċjenti biex jingħeleb 
in-nuqqas ta’ prinċipju ta’ kumpens fil-każ ta’ waqfien – mingħajr żball fil-kuntratt – qabel it-
tmiem previst tal-kuntratt. Barra minn hekk, il-prinċipju ta’ kumpens għandu jitniżżel fil-liġi 
tal-UE sabiex tiġi żgurata l-effettività fl-Istati Membri kollha.

Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 86 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
entitajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li jiżguraw il-
kwalità, il-kontinwità, l-aċċessibilità, id-
disponibilità u l-komprensività tas-servizzi, 
il-ħtiġijiet speċifiċi tal-kategoriji differenti 
ta’ utenti, l-involviment u s-setgħa tal-
utenti u l-innovazzjoni. L-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu wkoll li l-għażla tal-
fornitur tas-servizzi ma għandhiex tittieħed 
fuq il-bażi unika tal-prezz għall-forniment 
tas-servizz.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
entitajiet kontraenti jistgħu jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-ħtieġa li jiżguraw l-
aċċess universali, il-kwalità, il-kontinwità, 
l-aċċessibilità, prezz raġonevoli, id-
disponibilità, is-sikkurezza u l-
komprensività tas-servizzi, il-ħtiġijiet 
speċifiċi tal-kategoriji differenti ta’ utenti, 
l-involviment u s-setgħa tal-utenti u l-
innovazzjoni. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu wkoll li l-għażla tal-fornitur tas-
servizzi ma għandhiex tittieħed fuq il-bażi 
unika tal-prezz għall-forniment tas-servizz.

Ġustifikazzjoni

Dawn il-karatteristiċi tas-SIĠs huma essenzjali u għandhom jiġu żgurati kemm jista’ jkun 
f’dan il-qafas.



PE492.648v02-00 34/39 AD\915062MT.doc

MT

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 93 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jagħti ta’ pariri legali għall-
awtoritajiet kontraenti dwar l-
interpretazzjoni tar-regoli u l-prinċipji 
dwar l-akkwist pubbliku u dwar l-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-akkwist 
pubbliku f’każijiet speċifiċi

(b) li jagħti pariri legali ġenerali u speċifiċi 
u gwida prattika għall-awtoritajiet 
kontraenti dwar l-interpretazzjoni u dwar l-
applikazzjoni tar-regoli u l-prinċipji dwar 
l-akkwist pubbliku;

Ġustifikazzjoni

Bħala korp speċjalizzat u ċentrali, il-korp indipendenti għandu jkun responsabbli li jagħti 
pariri legali u gwida prattika f’termini ġenerali u f’każijiet speċifiċi lill-awtoritajiet 
kontraenti dwar l-interpretazzjoni kif ukoll dwar l-applikazzjoni tar-regoli u l-prinċipji dwar 
l-akkwist pubbliku.

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 93 – paragrafu 3 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi rinfurzata iktar ir-regolarità tal-proċeduri organizzati mill-awtoritajiet kontraenti u 
b’għan pedagoġiku, hu importanti li hawnhekk jiġu inklużu t-tipi kollha ta’ irregolaritajiet, 
indipendentement minn kemm huma serji.
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Emenda 58

Proposta għal direttiva
Artikolu 94 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti għandhom iżommu 
l-informazzjoni xierqa dwar kull kuntratt, 
ftehim qafas u kull darba li tiġi stabbilita 
sistema dinamika ta’ xiri. Din l-
informazzjoni għandha tkun biżżejjed 
sabiex tagħtihom il-possibilità li aktar tard 
jiġġustifikaw id-deċiżjonijiet meħuda 
marbutin ma’:

L-entitajiet kontraenti għandhom iżommu 
l-informazzjoni xierqa dwar kull kuntratt, 
ftehim qafas, fejn dawn jaqbżu l-limiti, u 
kull darba li tiġi stabbilita sistema 
dinamika ta’ xiri. Din l-informazzjoni 
għandha tkun biżżejjed sabiex tagħtihom 
il-possibilità li aktar tard jiġġustifikaw id-
deċiżjonijiet meħuda marbutin ma’:

Ġustifikazzjoni

Il-ħtieġa li jitfasslu rapporti bil-miktub b’konformità mad-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 85 
għandha tkun meħtieġa biss għal “akkwisti li jaqbżu l-limitu”. Jekk dan isir għal “akkwisti 
taħt il-limitu”, jirriżulta f'bosta proċeduri burokratiċi. Piżijiet bħal dawn għandhom ikunu fi 
proporzjon raġonevoli għall-valuri monetarji involuti.

Emenda 59

Proposta għal direttiva
Artikolu 94 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni għandha tinżamm għal 
tal-inqas erba’ snin mid-data tal-għotja tal-
kuntratt sabiex matul dak il-perjodu, l-
entità kontraenti tkun tista’ tipprovdi l-
informazzjoni meħtieġa lill-Kummissjoni 
jew lill-korp ta’ sorveljanza nazzjonali 
meta dawn jitolbuha.

2. L-informazzjoni għandha tinżamm għal 
tal-inqas erba’ snin mid-data tal-għotja tal-
kuntratt sabiex matul dak il-perjodu, l-
entità kontraenti tkun tista’ tipprovdi l-
informazzjoni meħtieġa lill-Kummissjoni 
jew lill-korp ta’ sorveljanza nazzjonali.

Ġustifikazzjoni

Ma tagħmilx sens li jiġi impost obbligu ta’ rappurtar ta’ dan it-tip jekk mhuwiex għall-finijiet 
ta’ preżentazzjoni obbligatorja tas-sejbiet.

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 96 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni strutturi ta’ appoġġ 
tekniku sabiex jipprovdu parir legali u 
ekonomiku, gwida u assistenza lill-
entitajiet kontraenti fit-tħejjija u t-twettiq 
tal-proċeduri ta’ akkwist. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw ukoll li kull entità 
kontraenti tista’ tikseb assistenza 
kompetenti u konsulenza dwar 
kwistjonijiet individwali.

1. L-Istati Membri għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni strutturi ta’ appoġġ 
tekniku sabiex jipprovdu parir legali u 
ekonomiku, gwida u assistenza lill-
entitajiet kontraenti fit-tħejjija u t-twettiq 
tal-proċeduri ta’ akkwist. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw ukoll li kull entità 
kontraenti tista’ tikseb assistenza 
kompetenti u konsulenza dwar 
kwistjonijiet individwali. F'dan ir-
rigward, ikun xieraq li jingħataw 
attenzjoni partikulari u aktar appoġġ lill-
awtoritajiet lokali, u b'mod partikulari lil 
dawk ta' territorji żgħar.

Emenda 61

Proposta għal direttiva
Artikolu 96 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tipparteċipa wkoll f’dan l-isforz, minħabba n-natura teknika ħfna 
tat-testi. Barra minn hekk, hu kruċjali li l-SMEs ikunu jistgħu jiksbu l-informazzjoni li 
jeħtieġu fil-ħin.
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Emenda 62

Proposta għal direttiva
Artikolu 96 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-avviżi msemmija fl-Artikoli 61, 62, 
63 u 64 għandon jinkludu l-informazzjoni 
dwar il-korp jew il-korpi kif imsemmi fil-
paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm informazzjoni mifruxa u faċli biex tinkiseb, dwar il-korpi li jipprovdu l-
assistenza lill-awtoritajiet kontraenti u n-negozji.

Emenda 63

Proposta għal direttiva
Artikolu 97 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw, bl-għajnuna tal-
Kummissjoni, dwar il-gwida għall-
awtoritajiet kontraenti fi—valutazzjoni 
tal-eżistenza jew le ta’ interess 
transkonfinali f’każijiet speċifiċi, 
partikolarment sabiex tiżdied l-effiċjenza 
fl-infiq fil-implimentazzjoni ta’ 
programmi ffinanzjati mill-istrumenti tal-
politika ta’ koeżjoni jew strumenti oħra 
tal-UE.

Ġustifikazzjoni

Dan hu konformi mal-opinjoni tal-Kumitat REGI dwar il-modernizzazzjoni tal-akkwist 
pubbliku, u partikolarment il-paragrafi 7 u 15 ta’ dik l-opinjoni.

Emenda 64

Proposta għal direttiva
Anness XVII a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Is-servizzi legali li ġejjin:
79112000-2 Servizzi ta' rappreżentanza 
legali
79100000-5 Servizzi legali
79110000-8 Servizzi ta' konsulenza u ta' 
rappreżentanza legali
79111000-5 Servizzi ta' konsulenza legali
79112100-3 Servizzi ta' rappreżentanza 
għall-partijiet interessati
79120000-1 Servizzi ta' konsulenza fil-
qasam tal-privattivi u d-drittijiet tal-awtur
79121000-8 Servizzi ta' konsulenza fil-
qasam tad-drittijiet tal-awtur
79121100-9 Servizzi ta' konsulenza fil-
qasam tad-drittijiet tal-awtur ta' softwer
79130000-4 Servizzi ta' dokumentazzjoni 
u ta' ċertifikazzjoni legali
79131000-1 Servizzi ta' dokumentazzjoni
79132000-8 Servizzi ta' ċertifikazzjoni
79140000-7 Servizzi ta' konsulenza u ta' 
informazzjoni legali

Ġustifikazzjoni

Trattament speċifiku għas-servizzi hu ġġustifikat biss sal-punt li japplika għas-servizzi kollha 
tal-istess tip.

PROĊEDURA

Titolu L-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-
enerġija, it-trasport u postali

Referenzi COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD)

Kumitat responsabbli
Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

IMCO
19.1.2012

Opinjoni mogħtija minn
Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

REGI
19.1.2012

Rapporteur għal opinjoni
Data tal-ħatra

Ramona Nicole Mănescu
26.1.2012
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