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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 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Din id-Direttiva ma għandhiex 
tintroduċi preġudizzju fil-konfront tad-
dritt tal-awtoritajiet pubbliċi fil-livell 
nazzjonali, reġjonali jew lokali li 
jiddeċiedu dwar jekk, kif, u sa liema punt 
jixtiequ jwettqu l-funzjonijiet pubbliċi 
huma stess. L-awtoritajiet pubbliċi fil-
livelli kollha jistgħu jiżvolġu kompiti ta' 
interess pubbliku bl-użu tar-riżorsi 
tagħhom stess, mingħajr ma jkunu 
obbligati jirrikorru għal operaturi 
ekonomiċi esterni. Huma jistgħu jagħmlu 
dan f'kooperazzjoni ma' awtoritajiet 
pubbliċi oħra.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Din id-Direttiva ma għandhiex 
tittratta l-finanzjament tas-servizzi ta’ 
interess ekonomiku ġenerali jew is-sistemi 
ta’ għajnuna mogħtija mill-Istati Membri, 
b’mod partikolari fil-qasam soċjali, skont 
ir-regoli tal-Komunità dwar il-
kompetizzjoni. L-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali u lokali għandhom iżommu r-
rwol essenzjali tagħhom u diskrezzjoni 
wiesgħa fil-forniment, l-ikkummissjonar 
u l-organizzazzjoni ta' servizzi ta' interess 
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ġenerali, kemm jista' jkun qrib tal-
ħtiġijiet tal-utenti u skont l-objettivi tal-
politika pubblika li qed isegwu.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definit mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzi li 
bihom l-Istat jew awtorità pubblika 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta' attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. L-istess japplika għal ċerti 
ftehimiet li jkollhom bħala għan tagħhom 
id-dritt li operatur ekonomiku jisfrutta ċerti 
dominji jew riżorsi pubbliċi, bħal kuntratti 
ta' kiri ta' art fejn l-Istat jew l-awtorità jew 
l-entità kontraenti tistabbilixxi biss 
kondizzjonijiet ġenerali għall-użu tagħhom 
mingħajr ma jakkwistaw xogħlijiet jew 
servizzi speċifiċi.

(6) Konċessjonijiet huma kuntratti għal 
interess pekunjarju konklużi bejn operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar u awtorità 
jew entità kontraenti waħda jew aktar u li 
għandhom bħala l-għan tagħhom l-akkwist 
ta' xogħlijiet jew servizzi fejn il-
konsiderazzjoni tikkonsisti, normalment, 
fid-dritt li jiġu sfruttati xogħlijiet jew 
servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt. L-
eżekuzzjoni ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi hija soġġetta għal obbligi 
vinkolanti speċifiċi definit mill-awtorità 
jew l-entità kontraenti li huma legalment 
infurzabbli. B’kuntrast, ċerti atti mill-Istat 
bħal awtorizzazzjonijiet jew liċenzi li 
bihom l-Istat jew awtorità pubblika 
tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-
eżerċizzju ta' attività ekonomika, 
m'għandhomx jikkwalifikaw bħala 
konċessjonijiet. L-istess japplika għal ċerti 
ftehimiet li jkollhom bħala għan tagħhom 
id-dritt li operatur ekonomiku jisfrutta ċerti 
dominji jew riżorsi pubbliċi, bħal kuntratti 
ta' kiri ta' art, inklużi żoni marittimi, fejn l-
Istat jew l-awtorità jew l-entità kontraenti 
tistabbilixxi biss kondizzjonijiet ġenerali 
għall-użu tagħhom mingħajr ma 
jakkwistaw xogħlijiet jew servizzi 
speċifiċi.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 13
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Huwa xieraq li jiġu jesklużi mill-
ambitu ta’ din id-Direttiva ċerti 
konċessjonijiet ta' servizzi mogħtija lil 
operatur ekonomiku li huwa stess ikun 
awtorità kontraenti jew entità kontraenti 
fuq il-bażi ta' dritt esklussiv li dak l-
operatur igawdi skont il-liġi nazzjonali jew 
att amministrattiv ippublikat u li jkun 
ingħata skont it-Trattat u l-leġiżlazzjoni 
settorjali tal-Unjoni dwar il-ġestjoni tan-
networks tal-infrastruttura relatata mal-
attivitajiet stipulati fl-Anness III, billi tali 
dritt esklussiv jagħmilha impossibbli li tiġi 
segwita proċedura kompetittiva għall-
għoti. B'deroga u mingħajr preġudizzju 
għall-konsegwenzi legali tal-esklużjoni 
ġenerali mill-ambitu ta 'din id-Direttiva, il-
konċessjonijiet kif definit fl-Artikolu 8(1) 
għandhom ikunu suġġetti għall-obbligu ta' 
pubblikazzjoni ta' avviż tal-għoti ta' 
konċessjoni sabiex tkun żgurata t-
trasparenza bażika sakemm il-
kondizzjonijiet ta' din it-trasparenza ma 
jkunux previsti fil-leġiżlazzjoni settorjali.

(13) Huwa xieraq li jiġu esklużi mill-
ambitu ta’ din id-Direttiva ċerti 
konċessjonijiet ta' servizzi mogħtija lil 
operatur ekonomiku li huwa stess ikun 
awtorità kontraenti jew entità kontraenti 
fuq il-bażi ta' dritt esklussiv li dak l-
operatur igawdi skont il-liġi nazzjonali jew 
att amministrattiv ippublikat, bħal fil-każ 
tal-konċessjonijiet ta' proprjetajiet 
pubbliċi marittimi għal skopijiet ta' 
turiżmu u divertiment, u li jkun ingħata 
skont it-Trattat u l-leġiżlazzjoni settorjali 
tal-Unjoni dwar il-ġestjoni tan-networks 
tal-infrastruttura relatata mal-attivitajiet 
stipulati fl-Anness III, billi tali dritt 
esklussiv jagħmilha impossibbli li tiġi 
segwita proċedura kompetittiva għall-
għoti. B'deroga u mingħajr preġudizzju 
għall-konsegwenzi legali tal-esklużjoni 
ġenerali mill-ambitu ta 'din id-Direttiva, il-
konċessjonijiet kif definit fl-Artikolu 8(1) 
għandhom ikunu suġġetti għall-obbligu ta' 
pubblikazzjoni ta' avviż tal-għoti ta' 
konċessjoni sabiex tkun żgurata t-
trasparenza bażika sakemm il-
kondizzjonijiet ta' din it-trasparenza ma 
jkunux previsti fil-leġiżlazzjoni settorjali.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Fid-dawl tal-effetti detrimentali fuq il-
kompetizzjoni, l-għoti ta' konċessjonijiet 
mingħajr pubblikazzjoni minn qabel 
għandhom ikunu permessi biss 
f’ċirkustanzi eċċezzjonali ħafna. Din l-
eċċezzjoni għandha tiġi llimitata għal 
każijiet fejn huwa ċar mill-bidu nett li 
pubblikazzjoni ma twassalx għal aktar 
kompetizzjoni, notevolment għaliex 

(19) Fid-dawl tal-effetti detrimentali fuq il-
kompetizzjoni, l-għoti ta' konċessjonijiet 
mingħajr pubblikazzjoni minn qabel 
għandhom ikunu permessi biss 
f’ċirkustanzi eċċezzjonali ħafna. Din l-
eċċezzjoni għandha tiġi limitata għal 
każijiet fejn huwa ċar mill-bidu nett li 
pubblikazzjoni ma twassalx għal aktar 
kompetizzjoni, notevolment għaliex 
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oġġettivament hemm operatur ekonomiku 
wieħed biss li jista' jwettaq il-konċessjoni. 
Sitwazzjonijiet ta' esklussività oġġettiva 
biss jistgħu jiġġustifikaw l-għoti ta' 
konċessjoni mingħajr pubblikazzjoni lil xi 
operatur ekonomiku, fejn is-sitwazzjoni ta’ 
esklussività ma tkunx inħolqot mill-
awtorità jew l-entità kontraenti nnifisha 
fid-dawl tal-proċedura futura tal-għoti, u 
fejn m'hemm l-ebda sostitut adegwat, li d-
disponibbiltà tiegħu trid tiġi vvalutata bir-
reqqa.

oġġettivament hemm operatur ekonomiku 
wieħed biss li jista' jwettaq il-konċessjoni, 
bħal fil-każ ta' sidien ta' negozji ħdejn il-
baħar stabbiliti fi proprjetà taħt 
konċessjoni. Sitwazzjonijiet ta' esklussività 
oġġettiva biss jistgħu jiġġustifikaw l-għoti 
ta' konċessjoni mingħajr pubblikazzjoni lil 
xi operatur ekonomiku, fejn is-sitwazzjoni 
ta’ esklussività ma tkunx inħolqot mill-
awtorità jew l-entità kontraenti nnifisha 
fid-dawl tal-proċedura futura tal-għoti, u 
fejn m'hemm l-ebda sostitut adegwat, li d-
disponibbiltà tiegħu trid tiġi vvalutata bir-
reqqa.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Reviżjoni tal-hekk imsejħa servizzi ta' 
prijorità u mhux ta' prijorità (servizzi “A” 
u “B”) mill-Kummissjoni wriet li 
mhuwiex ġustifikat li tiġi ristretta l-
applikazzjoni sħiħa tal-liġi tal-akkwist 
għal grupp limitat ta 'servizzi. Bħala 
riżultat, din id-Direttiva għandha tapplika 
għal għadd ta 'servizzi (bħal servizzi ta' 
catering u tad-distribuzzjoni tal-ilma), li t-
tnejn urew potenzjal għall-kummerċ 
transkonfinali.

imħassar

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fid-dawl tar-riżultati tal-evalwazzjoni 
mwettqa mill-Kummissjoni dwar ir-riforma 
tar-regoli tal-akkwist pubbliku huwa xieraq 
li jiġu esklużi mill-applikazzjoni sħiħa ta
'din id-Direttiva biss dawk is-servizzi li 

(21) Fid-dawl tar-riżultati tal-evalwazzjoni 
mwettqa mill-Kummissjoni dwar ir-riforma 
tar-regoli tal-akkwist pubbliku huwa xieraq 
li jiġu esklużi mill-applikazzjoni sħiħa ta' 
din id-Direttiva dawk is-servizzi li 
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jkollhom dimensjoni transkonfinali 
limitata, jiġifieri l-hekk imsejħa servizzi 
lill-persuna bħal ċerti servizzi soċjali, tas-
saħħa u edukattivi. Dawn is-servizzi 
jingħataw f’kuntest partikolari li jvarja 
ħafna fost l-Istati Membri, minħabba 
tradizzjonijiet kulturali differenti. 
Għalhekk għandu jiġi stabbilit reġim 
speċifiku għall-konċessjoni ta' dawn is-
servizzi li jqis l-fatt li huma qed jiġu 
rregolati għall-ewwel darba. Obbligu li 
jippubblikaw avviż ta’ informazzjoni minn 
qabel u avviż tal-għoti ta' konċessjoni ta' 
kwalunkwe konċessjoni b' valur daqs jew 
akbar minn il-limiti stabbiliti f’din id-
Direttiva huwa mod adegwat sabiex 
tingħata informazzjoni dwar opportunitajiet 
ta’ negozju lil offerenti potenzjali kif ukoll 
dwar l-għadd u t-tip ta' kuntratti mogħtija 
lill-partijiet interessati kollha. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu miżuri xierqa b'referenza 
għall-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni għal 
dawn is-servizzi immirat li jiżguraw 
konformità mal-prinċipji tat-trasparenza u 
t-trattament ugwali ta’ operaturi ekonomiċi 
filwaqt li jippermettu lill-awtoritajiet 
kontraenti u l-entitajiet kontraenti jqisu l-
ispeċifiċitajiet tas-servizzi inkwistjoni. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jqisu l-ħtieġa li jiżguraw 
il-kwalità, il-kontinwità, l-aċċessibbiltà, id-
disponibbiltà u l-komprensività tas-
servizzi, l-bżonnijiet speċifiċi ta' kategoriji 
differenti ta' utenti, l-involviment u l-għoti 
tas-setgħa lill-utenti u l-innovazzjoni.

jkollhom dimensjoni transkonfinali 
limitata, jiġifieri l-hekk imsejħa servizzi 
lill-persuna bħal ċerti servizzi soċjali, tas-
saħħa u edukattivi. Dawn is-servizzi 
jingħataw f’kuntest partikolari li jvarja 
ħafna fost l-Istati Membri, minħabba 
tradizzjonijiet kulturali differenti. 
Għalhekk għandu jiġi stabbilit reġim 
speċifiku għall-konċessjoni ta' dawn is-
servizzi li jqis il-fatt li huma qed jiġu 
rregolati għall-ewwel darba. Obbligu li 
jippubblikaw avviż ta’ informazzjoni minn 
qabel u avviż tal-għoti ta' konċessjoni ta' 
kwalunkwe konċessjoni b' valur daqs jew 
akbar mil-limiti stabbiliti f’din id-Direttiva 
huwa mod adegwat sabiex tingħata 
informazzjoni dwar opportunitajiet ta’ 
negozju lil offerenti potenzjali kif ukoll 
dwar l-għadd u t-tip ta' kuntratti mogħtija 
lill-partijiet interessati kollha. Barra minn 
hekk, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu miżuri xierqa b'referenza 
għall-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni għal 
dawn is-servizzi immirati li jiżguraw 
konformità mal-prinċipji tat-trasparenza u 
t-trattament ugwali ta’ operaturi ekonomiċi 
filwaqt li jippermettu lill-awtoritajiet 
kontraenti u l-entitajiet kontraenti jqisu l-
ispeċifiċitajiet tas-servizzi inkwistjoni. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jqisu l-ħtieġa li jiżguraw 
il-kwalità, il-kontinwità, l-aċċessibbiltà, id-
disponibbiltà u l-komprensività tas-
servizzi, il-bżonnijiet speċifiċi ta' kategoriji 
differenti ta' utenti, l-involviment u l-għoti 
tas-setgħa lill-utenti u l-innovazzjoni.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) L-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti, filwaqt li jsegwu l-prinċipju ta' 
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amministrazzjoni libera u f'konformità 
mat-Trattati tal-UE, għandhom ikunu 
liberi li jiddeċiedu kif l-aħjar jipprovdu, 
jorganizzaw u jamministraw l-eżekuzzjoni 
tax-xogħol u l-forniment tas-servizzi li 
huma responsabbli għalihom, skont l-
arranġamenti leġiżlattivi u l-metodi li 
huma jiġġudikaw bħala l-aktar mod 
effikaċi sabiex jiġi żgurat b'mod 
partikolari livell għoli ta' kwalità, 
sikurezza u aċċessibilità ekonomika, 
trattament ugwali u l-promozzjoni tal-
aċċess universali u tad-drittijiet tal-utenti 
fis-servizzi pubbliċi.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva m'għandhiex 
taffettwa l-libertà tal-Istati Membri li 
jiddefinixxu, b’konformità mal-liġi tal-
Unjoni, x'jikkunsidraw bħala servizzi ta' 
interess ekonomiku ġenerali, kif dawk is-
servizzi għandhom jiġu organizzati u 
ffinanzjati, f'konformità mar-regoli tal-
għajnuna mill-Istat, u liema obbligi 
speċifiċi għandhom ikunu suġġetti 
għalihom.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 7

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 

(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 
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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.

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, ħlief fil-każ ta' approvazzjonijiet 
sempliċi, b'mod partikolari 
approvazzjonijiet dwar l-użu ta' ben 
pubbliku jew dominju pubbliku.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li l-approvazzjonijiet sempliċi bħad-dritt ta’ passaġġ mhumiex koperti mid-
Direttiva.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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' riskju 
operazzjonali sostanzjali. Il-konċessjonarju 
għandu jitqies li jassumi r-riskju 
operazzjonali sostanzjali meta ma jkunx 
garantit li jirkupra l-investimenti 
magħmula jew l-ispejjeż imġarrba fl-operat 
tax-xogħlijiet jew is-servizzi li huma s-
suġġett tal-konċessjoni.

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' riskju 
operazzjonali sostanzjali. Il-konċessjonarju 
għandu jitqies li jassumi r-riskju 
operazzjonali sostanzjali meta ma jkunx 
garantit li jirkupra l-investimenti 
magħmula jew l-ispejjeż imġarrba fl-operat 
tax-xogħlijiet jew is-servizzi li huma s-
suġġett tal-konċessjoni; riskju 
operazzjonali li jkun limitat mill-bidu ma 
għandu jkollu l-ebda effett fuq dan il-
prinċipju.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-kawża WAZV Gotha (C-
206/08), li skontha l-konċessjonijiet jistgħu jeżistu wkoll meta r-riskju meħud mill-operatur 
ikun limitat mill-bidu minħabba r-regoli tal-liġi pubblika.

Emenda 12
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Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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 
jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-kuntrattur 
mill-awtoritajiet jew l-entitajiet kontraenti, 
sakemm dawn ikunu meħtieġa għall-
eżekuzzjoni tax-xogħlijiet. Fil-każ ta' 
konċessjonijiet ta' beni pubbliċi għall-
forniment ta' servizzi lill-pubbliku, il-
limitu għandu jkun stmat u kkalkolat fuq 
bażi annwali.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti għandhom jittrattaw lill-
operaturi ekonomiċi ugwalment u 
għandhom jaġixxu b'mod trasparenti u 
proporzjonat. It-tfassil tal-proċedura tal-
akkwist m'għandux isir bil-għan li l-
akkwist jiġi eskluż mill-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva jew 
sabiex titnaqqas il-kompetizzjoni b’mod 
artifiċjali.

L-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti għandhom jittrattaw lill-
operaturi ekonomiċi ugwalment u 
għandhom jaġixxu b'mod trasparenti. It-
tfassil tal-proċedura tal-akkwist m'għandux 
isir bil-għan li l-akkwist jiġi eskluż mill-
kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva 
jew sabiex titnaqqas il-kompetizzjoni 
b’mod artifiċjali.

Ġustifikazzjoni

L-applikazzjoni tal-prinċipju tal-proporzjonalità għal ċertu entitajiet koperti mill-proposta 
għal direttiva tista' tkun ta' riskju.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-akkwist jew il-kiri, bi kwalunkwe 
mezz finanzjarju, ta’ artijiet, bini eżistenti 
jew proprjetà immobbli oħra jew li 
jikkonċernaw id-drittijiet tagħhom; 
madankollu, il-konċessjonijiet ta’ servizzi 
finanzjarji mogħtija fl-istess żmien, qabel 
jew wara l-kuntratt ta’ akkwist jew ta' kiri, 
fi kwalunkwe forma, għandhom ikunu 
soġġetti għal din id-Direttiva;

(a) l-akkwist jew il-kiri, bi kwalunkwe 
mezz finanzjarju, ta’ artijiet, bini eżistenti 
jew proprjetà immobbli oħra, inklużi żoni 
marittimi, jew li jikkonċernaw id-drittijiet 
tagħhom; madankollu, il-konċessjonijiet ta’ 
servizzi finanzjarji mogħtija fl-istess 
żmien, qabel jew wara l-kuntratt ta’ 
akkwist jew ta' kiri, fi kwalunkwe forma, 
għandhom ikunu soġġetti għal din id-
Direttiva;

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) servizzi ta’ interess ekonomiku 
ġenerali;

Ġustifikazzjoni

Protokoll Nru 26 tat-Trattat ta' Lisbona jirrikonoxxi espliċitament id-dritt tal-awtoritajiet 
reġjonali u lokali li jamministraw is-servizzi pubbliċi tagħhom stess u d-diskrezzjoni wiesgħa 
li għandhom fir-rigward tal-għoti, l-ikkummissjonar u l-organizzazzjoni ta' servizzi ta' 
interess ekonomiku ġenerali b'tali mod li jikkorrispondi mill-qrib kemm jista' jkun mal-
ħtiġijiet tal-utenti. Għalhekk, servizzi ta' dan it-tip ma jistgħux jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) protezzjoni ċivili, prevenzjoni tad-
diżastri u servizzi għall-prevenzjoni tal-
periklu ta' kuljum;

Emenda 17
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-servizzi ta’ arbitraġġ u 
konċiljazzjoni;

(c) is-servizzi ta’ arbitraġġ u 
konċiljazzjoni, is-servizzi legali u s-servizzi 
notarili;

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) servizzi finanzjarji marbuta mal-ħruġ, 
il-bejgħ, ix-xiri jew it-trasferiment ta’ titoli 
jew strumenti finanzjarji oħra skont it-
tifsira tad-Direttiva 2004/39/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, servizzi 
tal-bank ċentrali u operazzjonijiet imwettqa 
mal-Faċilità Ewropea ta' Stabbiltà 
Finanzjarja (FESF);

(d) servizzi finanzjarji marbuta mal-ħruġ, 
il-bejgħ, ix-xiri jew it-trasferiment ta’ titoli 
jew strumenti finanzjarji oħra skont it-
tifsira tad-Direttiva 2004/39/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill, servizzi 
tal-bank ċentrali u operazzjonijiet imwettqa 
mal-Faċilità Ewropea ta’ Stabbiltà 
Finanzjarja (FESF), kif ukoll 
operazzjonijiet għall-ħolqien ta’ flus jew 
kapital għall-awtorità kontraenti;

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kuntratti ta’ impjieg; (e) kuntratti ta’ impjieg u arranġamenti ta’ 
protezzjoni soċjali obbligatorji;

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) Servizzi pubbliċi tat-trasport tal-
passiġġieri fi ħdan it-tifsira tar-
Regolament (KE) 1370/2007 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

(g) Servizzi tat-trasport sat-tali punt li 
jkunu rregolati minn strumenti 
Komunitarji oħra;

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) servizzi soċjali u servizzi tas-saħħa.

Emenda 22

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) din l-awtorità kontraenti teżerċita 
kontroll fuq il-persuna ġuridika konċernata 
li huwa simili għal dak li teżerċita fuq id-
dipartimenti tagħha stess.

(a) din l-awtorità kontraenti teżerċita 
kontroll fuq il-persuna ġuridika konċernata 
li huwa simili għal dak li teżerċita fuq id-
dipartimenti tagħha stess; dan għandu 
jitqies li jkun il-każ meta din teżerċita 
influwenza deċiżiva kemm fuq l-objettivi 
strateġiċi kif ukoll fuq id-deċiżjonijiet 
sinifikanti tal-persuna ġuridika 
kkontrollata; bil-għan li jiġi ddeterminat 
jekk dan il-kontroll ikunx qed jiġi 
eżerċitat, jistgħu jitqiesu wkoll fatturi 
bħal-livell ta' rappreżentanza f'entitajiet 
amministrattivi, ta' ġestjoni jew 
superviżorji, id-dispożizzjonijiet relevanti 
tal-artikoli ta' assoċjazzjoni jew l-
arranġamenti ta' sjieda; mhuwiex rekwiżit 
obbligatorju li l-persuna ġuridika 
kkontrollata tkun għal kollox taħt is-
sjieda tal-awtorità jew l-entità kontraenti;

Emenda 23
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Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) l-awtoritajiet jew entitajiet kontraenti kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 is-subparagrafu 1 
tal-Artikolu 4 jeżerċitaw kontroll konġunt 
fuq il-persuna ġuridika li huwa simili għal 
dak li jeżerċitaw fuq id-dipartimenti 
tagħhom stess.

(a) l-awtoritajiet jew entitajiet kontraenti 
kif imsemmi fil-paragrafu 1 is-
subparagrafu 1 tal-Artikolu 4 jeżerċitaw 
kontroll konġunt fuq il-persuna ġuridika li 
huwa simili għal dak li jeżerċitaw fuq id-
dipartimenti tagħhom stess; dan għandu 
jitqies li jkun il-każ meta din teżerċita 
influwenza deċiżiva kemm fuq l-objettivi 
strateġiċi kif ukoll fuq id-deċiżjonijiet 
sinifikanti tal-persuna ġuridika 
kkontrollata; bil-għan li jiġi ddeterminat 
jekk dan il-kontroll ikunx qed jiġi 
eżerċitat, jistgħu jitqiesu wkoll fatturi 
bħal-livell ta' rappreżentanza f'entitajiet 
amministrattivi, ta' ġestjoni jew 
superviżorji, id-dispożizzjonijiet relevanti 
tal-artikoli ta' assoċjazzjoni jew l-
arranġamenti ta' sjieda; mhuwiex rekwiżit 
obbligatorju li l-persuna ġuridika 
kkontrollata tkun għal kollox taħt is-
sjieda tal-awtorità jew l-entità kontraenti;

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-ftehim ma jinvolvix trasferimenti 
finanzjarji bejn l-awtoritajiet jew l-
entitajiet kontraenti parteċipanti, 
minbarra dawk li jikkorrispondu għar-
rimborż tal-ispejjeż attwali tax-xogħlijiet, 
is-servizzi jew il-provvisti;

imħassar

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jispeċifikaw, fl-avviż tal-konċessjoni, fl-
istedina għas-sottomissjoni ta' offerti jew 
fil-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni, 
deskrizzjoni tal-konċessjoni u tal-kriterji 
tal-għoti relatati ma’:

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

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

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-parteċipazzjoni fl-isfruttament tat-
traffikar tal-bnedmin u t-tħaddim tat-tfal 
koperti mid-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 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 44
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar

Ġustifikazzjoni

Fis-sentenza tagħha fil-Kawża C-324/98 il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE sabet li l-Istati Membri 
għandhom ikunu obbligati li jippermettu biss rieżami tal-imparzjalità tal-proċeduri ta' 
akkwist.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 44a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44a
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
proċeduri xierqa huma disponibbli biex 
jivverifikaw l-imparzjalità tad-deċiżjoni 
tal-għoti.

Ġustifikazzjoni

Fis-sentenza tagħha fil-Kawża C-324/98 il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE sabet li l-Istati Membri 
għandhom ikunu obbligati li jippermettu biss rieżami tal-imparzjalità tal-proċeduri ta' 
akkwist.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar
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