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Emenda 1
Peter Simon

Proposta għal direttiva
–

Mozzjoni għal ċaħda

Il-Parlament Ewropew jiċħad il-proposta 
għal direttiva dwar l-għoti ta' kuntratti ta' 
konċessjoni

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-liġi primarja u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jiffurmaw qafas legali oġġettiv u 
flessibbli għall-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni u jagħmlu obbligatorja proċedura 
trasparenti u nondiskriminatorja. Il-forom differenti ta' konċessjonijiet u strutturi 
amministrattivi fl-Istati Membri jagħmlu proċedura uniformi inadegwata (prinċipju ta' 
sussidjarjetà) u jirrestrinġu l-marġini għal manuvra disponibbli għall-awtoritajiet lokali, li 
tkabbru b'mod sinifikanti mit-Trattat ta' Lisbona.

Emenda 2
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Kunsiderazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 3
Mojca Kleva

Proposta għal direttiva
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) Din id-Direttiva bl-ebda mod ma 
għandha taffettwa l-libertà tal-Istati 
Membri jew l-awtoritajiet pubbliċi li 
jiddeċiedu dwar il-forniment dirett ta' 
xogħlijiet jew servizzi lil entitajiet pubbliċi 
jew dwar l-esternalizzazzjoni ta' tali 
forniment lil partijiet terzi.

Or. en

Emenda 4
Mojca Kleva

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.

Or. en
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Emenda 5
Mojca Kleva

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 
ġenerali, kemm jista' jkun qrib tal-
ħtiġijiet tal-utenti u skont l-objettivi tal-
politika pubblika li qed isegwu.

Or. en

Emenda 6
Mojca Kleva

Proposta għal direttiva
Premessa 3c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3c) Din id-Direttiva ma għandhiex 
taffettwa t-termini u l-kundizzjonijiet tal-
impjieg, u lanqas ir-relazzjonijiet bejn is-
sħab soċjali. L-awtoritajiet kontraenti 
għandhom diskrezzjoni wiesgħa biex 
japplikaw kemm l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi u kemm il-kriterji tal-għoti sabiex 
jilħqu l-objettivi tal-politika pubblika 
tagħhom. Bil-kundizzjoni li r-regola dwar 
ir-rabta mas-suġġett inkwistjoni tkun 
issodisfata, din id-Direttiva ma għandhiex 
tkun intenzjonata li tirrestrinġi 
ulterjorment it-tipi ta' kwistjonijiet li 
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awtorità kontraenti tista' tindirizza 
permezz ta' speċifikazzjonijiet tekniċi jew 
kriterji tal-għoti. L-Istati Membri jistgħu 
jipprevedu li l-awtoritajiet kontraenti u l-
entitajiet kontraenti għandhom jibbażaw 
l-għoti ta' konċessjonijiet fost l-oħrajn fuq 
il-kriterju tal-offerta l-aktar 
ekonomikament vantaġġuża.

Or. en

Emenda 7
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għandhom jiddaħħlu wkoll ċerti 
dispożizzjonijiet għal koordinazzjoni tal-
għoti ta’ konċessjonijiet ta’ xogħlijiet u 
ta’ servizzi fis-setturi tal-ilma, l-enerġija, 
it-trasport u s-servizzi postali peress li l-
awtoritajiet nazzjonali jistgħu 
jinfluwenzaw l-imġiba ta’ entitajiet li 
joperaw f’dawn is-setturi u 
b’kunsiderazzjoni tan-natura magħluqa 
tas-swieq li joperaw fihom, minħabba l-
eżistenza ta’ drittijiet speċjali jew esklużivi 
mogħtija mill-Istati Membri rigward il-
forniment, il-provvista jew l-operat ta’ 
netwerks għall-forniment tas-servizzi 
konċernati.

(5) Skont ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament 
Ewropew tal-14.01.2004, l-10.03.2004 u l-
31.05.2006, is-settur tal-ilma ma għandux 
jiġi liberalizzat iżda modernizzat. 
Għalhekk, is-settur tal-ilma ma għandux 
jaqa' fl-ambitu ta' din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 8
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Għandhom jiddaħħlu wkoll ċerti 
dispożizzjonijiet għal koordinazzjoni tal-
għoti ta’ konċessjonijiet ta’ xogħlijiet u ta’ 
servizzi fis-setturi tal-ilma, l-enerġija, it-
trasport u s-servizzi postali peress li l-
awtoritajiet nazzjonali jistgħu 
jinfluwenzaw l-imġiba ta’ entitajiet li 
joperaw f’dawn is-setturi u 
b’kunsiderazzjoni tan-natura magħluqa tas-
swieq li joperaw fihom, minħabba l-
eżistenza ta’ drittijiet speċjali jew esklużivi 
mogħtija mill-Istati Membri rigward il-
forniment, il-provvista jew l-operat ta’ 
netwerks għall-forniment tas-servizzi 
konċernati.

(5) Għandhom jiddaħħlu wkoll ċerti 
dispożizzjonijiet għal koordinazzjoni tal-
għoti ta’ konċessjonijiet ta’ xogħlijiet u ta’ 
servizzi fis-setturi tal-enerġija, it-trasport u 
s-servizzi postali peress li l-awtoritajiet 
nazzjonali jistgħu jinfluwenzaw l-imġiba 
ta’ entitajiet li joperaw f’dawn is-setturi u 
b’kunsiderazzjoni tan-natura magħluqa tas-
swieq li joperaw fihom, minħabba l-
eżistenza ta’ drittijiet speċjali jew esklużivi 
mogħtija mill-Istati Membri rigward il-
forniment, il-provvista jew l-operat ta’ 
netwerks għall-forniment tas-servizzi 
konċernati.

Or. de

Emenda 9
Mojca Kleva

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-

(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. 
Huma jipprevedu obbligi vinkolanti 
b’mod reċiproku fejn l-eżekuzzjoni ta’ 
dawn ix-xogħlijiet jew servizzi hija 
soġġetta għal rekwiżiti vinkolanti speċifiċi 
definit mill-awtorità jew l-entità kontraenti 
li huma legalment infurzabbli. B’kuntrast, 
ċerti atti mill-Istat bħal awtorizzazzjonijiet 
jew liċenzi f'numru limitat li bihom l-Istat 
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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.

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.

Or. en

Emenda 10
Giommaria Uggias

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 

(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 
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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.

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.

Or. it

Emenda 11
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 12
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

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.

Or. it

Emenda 13
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) F'konformità mal-Artikolu 14 u l-
Protokoll 26 tat-TFUE, l-Istati Membri u 
l-awtoritajiet lokali u reġjonali jgawdu 
mil-libertà kollha biex iwettqu kompiti ta' 
servizz pubbliku billi jużaw ir-riżorsi 
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interni tagħhom stess. Huma jistgħu 
jwettqu kompiti ta' servizz pubbliku 
b'kooperazzjoni ma’ awtoritajiet pubbliċi 
oħra jew gruppi ta' awtoritajiet pubbliċi, 
permezz tal-kondiviżjoni kuntrattwali jew 
istituzzjonali tal-kompiti, skont l-
organizzazzjoni interna tal-Istati Membri. 
Dawn il-kooperazzjonijiet ma jaqgħux fl-
ambitu tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-
akkwist pubbliku u l-konċessjonijiet. Il-
liġi tal-UE ma tirrikjedix lilll-awtoritajiet 
pubbliċi jużaw forma legali partikolari 
sabiex jipprovdu s-servizzi pubbliċi b’mod 
konġunt. It-trasferiment tal-kompetenzi 
bejn l-awtoritajiet pubbliċi hija kwistjoni 
ta' organizzazzjoni interna u għalhekk ma 
taqax fl-ambitu ta' din il-leġiżlazzjoni.

Or. en

(Ara l-Opinjoni tal-Kumitati tar-Reġjuni dwar l-Għoti ta' Kuntratti ta' Konċessjoni (ECOS-V-
030) Lulju 2012)

Emenda 14
Mojca Kleva

Proposta għal direttiva
Premessa 17a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17a) Il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi lokali, jew bejn l-awtoritajiet 
pubbliċi lokali u l-gruppi magħmula 
esklussivament minn awtoritajiet pubbliċi 
lokali bil-għan li jwettqu missjonijiet tas-
servizz pubbliku b’mod konġunt għal 
interess pubbliku fi ħdan Stat Membru, 
għandha tiġi eżentata mill-applikazzjoni 
tar-regoli stabbiliti f’din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 15
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli
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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 
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.

(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 
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.

Or. it

Emenda 16
Peter Simon

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 

imħassar
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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.

Or. de

Emenda 17
Peter Simon

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 
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 

(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 
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 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 
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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.

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.

Or. de

Emenda 18
Mojca Kleva

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) L-awtoritajiet u l-entitajiet kontraenti, 
filwaqt li jsegwu l-prinċipju ta' 
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 livell għoli ta' 
kwalità, sikurezza u aċċessibilità 
ekonomika, trattament ugwali u l-
promozzjoni tal-aċċess universali u tad-
drittijiet tal-utenti fis-servizzi pubbliċi.  

Or. en

Emenda 19
Mojca Kleva
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva ma taffettwax il-
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, 
skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat, u 
liema obbligi speċifiċi għandhom ikunu 
suġġetti għalihom.

Or. en

Emenda 20
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Din id-Direttiva tikkostitwixxi r-regoli 
għall-għoti ta’ konċessjonijiet. 
Konsegwentament iż-żewġ Direttivi dwar 
l-akkwist pubbliku u dwar l-akkwist minn 
entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi 
tal-ilma, tal-enerġija, tat-trasport u dawk
postali ma japplikawx għal konċessjonijiet 
kif definiti f'din id-Diretiva.

Or. en

Emenda 21
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Din id-Direttiva ma tapplikax u lanqas 
ma taffettwa indirettament is-servizzi ta’ 
interess ekonomiku ġenerali, kif definiti 
mill-Istati Membri. Id-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva għandhom, fil-każijiet 
kollha, iżommu r-rwol ta' servizzi ta’ 
interess ekonomiku ġenerali, b’mod 
partikolari fil-promozzjoni tal-koeżjoni 
soċjali u territorjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’konformità mal-Artikolu 14 u l-Protokoll 26 TFUE, huwa essenzjali li jinżammu 
kompletament il-missjonijiet ta’ interess ġenerali, inkluż l-istatus legali tal-fornituri (pubbliċi 
jew privati), il-finanzjament tagħhom, l-obbligi tagħhom u l-organizzazzjoni tagħhom. Is-
servizzi ta’ interess (ekonomiku) ġenerali għandhom ikunu esklużi kompletament u ma 
għandhomx ikunu affettwati bl-ebda mod minn din id-Direttiva.

Emenda 22
Heide Rühle

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 
dawk imsemmija fil-punti 2 u 4 meta l-
korrispettiv għas-servizzi li jkunu se jiġu 
pprovduti jikkonsisti jew fid-dritt ta' 
sfruttament tas-servizzi li jkunu s-soġġett
tal-kuntratt jew f'dak id-dritt flimkien ma' 
ħlas.

(7) 'konċessjoni ta' servizzi' tfisser kuntratt 
bi ħlas miftiehem konkluż bil-miktub li 
permezz tiegħu awtorità kontraenti jew 
entità kontraenti waħda jew aktar jafdaw l-
operazzjoni ta’ servizz li huma 
responsabbli għalih lil operatur 
ekonomiku wieħed jew aktar, u meta l-
korrispettiv għal din id-delega jikkonsisti 
jew fid-dritt ta' sfruttament tas-servizz li 
jkun is-soġġett tal-kuntratt jew f'dak id-
dritt flimkien ma' ħlas. B’kuntrast ma’ 
dan, ċerti atti Statali bħal 
awtorizzazzjonijiet, permessi jew liċenzji, 
fejn l-Istat jew awtorità pubblika 
jistabbilixxu l-kundizzjonijiet għall-
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eżerċizzju ta’ attività ekonomika, li 
jkollhom bħala s-suġġett tagħhom id-dritt 
li jiġu offruti servizzi soċjali u/jew id-dritt 
li jiġu konklużi ftehimiet, li permezz 
tagħhom il-korp konċedenti jagħti lil 
operatur ekonomiku d-dritt li jisfrutta 
ċerti dominji jew riżorsi pubbliċi, jew 
jagħti drittijiet ta’ passaġġ m’għandhomx 
jitqiesu bħala konċessjonijiet sakemm 
ikunu jistabbilixxu biss kundizzjonijiet 
ġenerali għall-użu tagħhom bla ma 
jittrasformaw lill-awtorità pubblika 
f’riċevitur ta’ xogħlijiet jew servizzi 
speċifiċi pprovduti mis-sħab kontraenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Emenda 23
Peter Simon

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 
dawk imsemmija fil-punti 2 u 4 meta l-
korrispettiv għas-servizzi li jkunu se jiġu 

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

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;

Or. de

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 24
Heide Rühle

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 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.

Id-dritt ta’ sfruttament tax-xogħlijiet jew 
is-servizzi għandu jimplika t-trasferiment 
lill-konċessjonarju tar-riskju ekonomiku 
fl-isfruttar ta’ dawn ix-xogħlijiet jew 
servizzi, definit bħala r-riskju ta’ 
espożizzjoni għall-inċertezzi tas-suq. Il-
konċessjonarju għandu jitqies li jassumi r-
riskju operazzjonali meta, f’kundizzjonijiet 
normali ta’ sfruttament 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, iżda meta r-riskju operattiv 
għal ċerti swieq ikun limitat mill-bidu, 
imma dan ir-riskju limitat ikun trasferit 
kollu lill-konċessjonarju, tali 
kondizzjonijiet ma jipprekludux 
kwalifikazzjoni bħala konċessjoni.

Or. en
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Emenda 25
Peter Simon

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 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.

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.

Or. de

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 26
Mojca Kleva

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
konċessjonijiet li ġejjin li l-valur tagħhom 
huwa ugwali għal jew aktar minn 
EUR 5 000 000:

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
konċessjonijiet li ġejjin li l-valur tagħhom 
huwa ugwali għal jew aktar minn 
EUR 5 000 000 għal konċessjonijiet mhux 
itwal minn 5 snin:

Or. en
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Emenda 27
Mojca Kleva

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Din id-Direttiva tapplika għall-
konċessjonijiet li ġejjin li l-valur tagħhom 
huwa ugwali għal EUR 10 000 000 jew 
aktar, għal konċessjonijiet ta' aktar minn 
5 snin:
a) konċessjonijiet konklużi minn entitajiet 
kontraenti biex titwettaq waħda mill-
attivitajiet imsemmija fl-Anness III;
b) konċessjonijiet konklużi mill-
awtoritajiet kontraenti.

Or. en

Emenda 28
Mojca Kleva

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Konċessjonijiet ta’ servizzi għal perjodu 
mhux itwal minn 5 snin, li l-valur 
tagħhom huwa ugwali għal jew aktar minn 
EUR 2 500 000 iżda anqas minn 
EUR 5 000 000 minbarra servizzi soċjali u 
servizzi speċifiċi oħrajn, għandhom ikunu 
suġġetti għall-obbligu li jippubblikaw 
avviż tal-għoti ta’ konċessjoni skont l-
Artikoli 27 u 28. Il-konċessjonijiet ta’ 
servizzi għal perjodu ta’ iktar minn 5 
snin, b’valur ugwali għal EUR 5 000 000 
jew iktar, iżda inqas minn 
EUR 10 000 000, għajr servizzi soċjali u 
servizzi speċifiċi oħra, għandhom ikunu 
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soġġetti għall-obbligu li jippubblikaw 
avviż tal-għoti ta’ konċessjoni skont l-
Artikoli 27 u 28.

Or. en

Emenda 29
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

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 jkun stmat u kkalkolat fuq bażi 
annwali.

Or. it

Emenda 30
Jan Březina

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-

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-
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akkwist jiġi eskluż mill-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva jew
sabiex titnaqqas il-kompetizzjoni b’mod 
artifiċjali.

kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva 
jew sabiex titnaqqas il-kompetizzjoni 
b’mod artifiċjali.

Or. cs

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 31
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika 
għal konċessjonijiet ta' servizzi mogħtija 
minn awtorità kontraenti jew minn entità 
kontraenti lil operatur ekonomiku li huwa 
entità kontraenti jew assoċjazzjoni 
tagħhom, fuq il-bażi ta' dritt esklussiv li 
operatur ekonomiku jgawdi skont il-liġi 
nazzjonali applikabbli u ppubblikata, 
regolament jew dispożizzjoni 
amministrattiva, u li ngħata skont it-
Trattat u l-leġiżlazzjoni settorjali tal-
Unjoni dwar l-immaniġjar tan-networks 
infrastrutturali relatati mal-attivitajiet 
stipulati fl-Anness III.

1. Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika 
għal konċessjonijiet ta' servizzi dwar l-
immaniġġjar tan-networks infrastrutturali 
relatati mal-attivitajiet stipulati fl-Anness 
III, fejn tali konċessjonijiet ikunu:

Or. en

Emenda 32
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) mogħtija minn awtorità kontraenti jew 
minn entità kontraenti lil operatur 
ekonomiku fuq il-bażi ta’ dritt esklussiv li 
dan tal-aħħar għandu skont liġi 
nazzjonali, regolament jew dispożizzjoni 
amministrattiva applikabbli u 
ppubblikata, u li ngħata skont it-Trattat u 
l-leġiżlazzjoni settorjali tal-Unjoni,

Or. en

Emenda 33
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jew għal konċessjonijiet ta' servizzi 
għall-attivitajiet li, meta din id-Direttiva 
tidħol fis-seħħ, ikunu s-suġġett ta' tariffa 
rregolata b'mod nazzjonali stipulata f'liġi 
jew regolament.

Or. en

Emenda 34
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'deroga mill-paragrafu 1 ta' dan l-
Artikolu, fejn il-leġiżlazzjoni settorjali 
msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu ma tipprovdix għal l-obbligi 
speċifiċi ta’ trasparenza għas-settur, 
għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tal-

imħassar
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Artikolu 27 (1) u (3)

Or. en

Emenda 35
Giommaria Uggias

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

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;

Or. it

Emenda 36
Peter Simon

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) servizzi ta’ interess ekonomiku 
ġenerali;

Or. de

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 għall-
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ħtiġijiet tal-utenti. Għalhekk, servizzi ta' dan it-tip ma jistgħux jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva.

Emenda 37
Peter Simon

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;

Or. de

Emenda 38
Peter Simon

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, servizzi legali u servizzi 
notarili;

Or. de

Emenda 39
Heide Rühle

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-

(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-
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Parlament Ewropew u tal-Kunsill, servizzi 
tal-bank ċentrali u operazzjonijiet 
imwettqa mal-Faċilità Ewropea ta' 
Stabbiltà Finanzjarja (FESF);

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, servizzi 
tal-bank ċentrali u tranżazzjonijiet 
imwettqa mal-Faċilità Ewropea ta’ 
Stabbiltà Finanzjarja (FESF), kif ukoll 
operazzjonijiet għall-ħolqien ta’ flus jew 
kapital għall-awtorità kontraenti;

Or. en

Emenda 40
Mojca Kleva

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 
tranżazzjonijiet għall-ħolqien ta’ flus jew 
kapital għall-awtorità kontraenti;

Or. en

Emenda 41
Peter Simon

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 

(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 
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mal-Faċilità Ewropea ta' Stabbiltà 
Finanzjarja (FESF);

mal-Faċilità Ewropea ta’ Stabbiltà 
Finanzjarja (FESF) kif ukoll 
tranżazzjonijiet għall-ħolqien ta’ flus jew 
kapital għall-awtorità kontraenti;

Or. de

Emenda 42
Heide Rühle

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;

Or. en

Emenda 43
Heide Rühle

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

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 oħra 
Komunitarji.

Or. en

Emenda 44
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt ga (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) protezzjoni ċivili, preparazzjoni u 
rispons għall-emerġenzi u prevenzjoni tal-
periklu ta' kuljum;

Or. en

Emenda 45
Heide Rühle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) is-servizzi relatati mal-estrazzjoni, id-
distribuzzjoni u l-provvista tal-ilma għax-
xorb u l-ġestjoni tas-sistemi tad-drenaġġ;

Or. en

Emenda 46
Heide Rühle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gc) servizzi soċjali u servizzi tas-saħħa;

Or. en

Emenda 47
Heide Rühle

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt gd (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gd) servizzi mhux ekonomiċi ta’ interess 
ġenerali.

Or. en

Emenda 48
Peter Simon

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 jew l-entità 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 u kemm 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;

Or. de

Emenda 49
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 50
Peter Simon

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika kkontrollata.

imħassar

Or. de

Emenda 51
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Awtorità kontraenti jew entità kontraenti 
kif imsemmi fil-paragrafu 1 is-
subparagrafu 1 tal-Artikolu 4 għandha 
titqies li teżerċita kontroll fuq persuna 
ġuridika simili għal dak li teżerċita fuq id-
dipartimenti tagħha stess skont it-tifsira 
tal-punt (a) tal-ewwel subparagrafu meta 
hija teżerċita influwenza deċiżiva kemm 
fuq l-objettivi strateġiċi kif ukoll fuq id-
deċiżjonijiet sinifikanti tal-persuna 
ġuridika kontrollata.

imħassar
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Or. de

Emenda 52
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-paragrafu 1 japplika wkoll fejn entità 
kkontrollata li hija awtorità kontraenti jew 
entità kontraenti kif imsemmi fil-paragrafu 
1 is-subparagrafu 1 tal-Artikolu 4 tagħti 
konċessjoni lill-unità/ajiet li 
jikkontrollaha, jew lil persuna ġuridika 
oħra kkontrollata mill-istess awtorità 
kontraenti.

Or. de

Emenda 53
Peter Simon

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 
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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;

Or. de

Emenda 54
Peter Simon

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 55
Peter Simon

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ma jkun hemm l-ebda parteċipazzjoni 
privata fil-persuna ġuridika kkontrollata.

imħassar

Or. de
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Emenda 56
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-punt (a), awtoritajiet jew 
entitajiet kontraenti kif imsemmi fil-
paragrafu 1 is-subparagrafu 1 tal-
Artikolu 4 għandhom jitqiesu li 
jikkontrollaw konġuntament persuna 
ġuridika fejn il-kundizzjonijiet 
kumulattivi li ġejjin huma ssodisfati:

imħassar

(a) il-korpi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-
persuna ġuridika kkontrollatha huma 
magħmula minn rappreżentanti tal-
awtoritajiet kontraenti jew l-entitajiet 
kontraenti parteċipanti kollha kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 is-subparagrafu 
1 tal-Artikolu 4;
(b) dawk l-awtoritajiet kontraenti jew l-
entitajiet kontraenti kif imsemmi fil-
paragrafu 1 is-subparagrafu 1 tal-
Artikolu 4 huma kapaċi jeżerċitaw b'mod 
konġunt influwenza deċiżiva fuq l-
objettivi strateġiċi u d-deċiżjonijiet 
sinifikanti tal-persuna ġuridika 
kontrollata;
(c) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tfittex l-ebda interess li huwa distint minn 
dak tal-awtoritajiet pubbliċi li hija 
affiljata magħhom;
(d) il-persuna ġuridika kkontrollata ma 
tikseb l-ebda gwadann ieħor, minbarra r-
rimborż tal-ispejjeż attwali mill-kuntratti 
pubbliċi mal-awtoritajiet kontraenti.

Or. de

Emenda 57
Peter Simon
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Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 58
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-ftehim huwa regolat minn 
kunsiderazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu 
mal-interess pubbliku, u s-servizzi u s-
servizzi anċillari meħtieġa huma relatati;

Or. de

Emenda 59
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de
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Emenda 60
Peter Simon

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

Or. de

Emenda 61
Jan Březina

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

Or. cs

Emenda 62
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 5



PE498.004v01-00 36/43 AM\916319MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. de

Emenda 63
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) fejn il-proprjetà pubblika taħt 
konċessjoni tkun ġiet assenjata għall-
forniment ta' servizzi turistiċi ħdejn il-
baħar fuq l-inizjattiva u t-talba ta' 
operatur ekonomiku u tkun saret 
prerekwiżit għan-negozju tal-operatur sal-
punt li, kieku l-operatur kellu jitlef il-
konċessjoni, jitlef id-dritt tas-sjieda tan-
negozju. 

Or. it

Emenda 64
Mojca Kleva

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti għandhom jindikaw fl-avviż tal-
kuntratt, fl-istedina għas-sottomissjoni tal-
offerti jew fid-dokumenti tal-konċessjoni 
deskrizzjoni tal-konċessjoni, il-kriterji tal-
għoti u r-rekwiżiti minimi li jridu jintlaħqu. 
Din l-informazzjoni għandha tippermetti li 
tkun identifikata n-natura u l-ambitu tal-
konċessjoni, li tippermetti lill-operaturi 
ekonomiċi jiddeċiedu jekk jitolbux li 
jipparteċipaw fil-proċedura tal-għoti tal-
konċessjoni. Id-deskrizzjoni, il-kriterji tal-
għoti u r-rekwiżiti minimi m'għandhomx 
ikunu mibdula matul in-negozjati.

1. L-awtoritajiet kontraenti u l-entitajiet 
kontraenti għandhom jindikaw fl-avviż tal-
kuntratt, fl-istedina għas-sottomissjoni tal-
offerti jew fid-dokumenti tal-konċessjoni 
deskrizzjoni tal-konċessjoni, il-kriterji tal-
għoti u r-rekwiżiti minimi li jridu jintlaħqu. 
Din l-informazzjoni għandha tippermetti li 
tkun identifikata n-natura u l-ambitu tal-
konċessjoni, li tippermetti lill-operaturi 
ekonomiċi jiddeċiedu jekk jitolbux li 
jipparteċipaw fil-proċedura tal-għoti tal-
konċessjoni.

Matul il-proċedura, iżda qabel ma jaslu l-
offerti, l-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jaġġustaw ir-rekwiżiti minimi u l-kriterji
tal-għoti mingħajr il-pubblikazzjoni ta' 
avviż ġenerali tal-korrezzjoni jekk il-bidla 
ma jkollha l-ebda effett fuq l-offerenti. L-
awtoritajiet kontraenti għandhom 
jinfurmaw lill-offerenti kkonċernati u 
għandhom jipprevedu estensjoni 
raġonevoli tad-data tal-għeluq għall-
applikazzjoni.

Or. en

Emenda 65
Mojca Kleva

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

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’:



PE498.004v01-00 38/43 AM\916319MT.doc

MT

Or. en

Emenda 66
Mojca Kleva

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-liġi, ir-regoli u l-istandards 
ambjentali, tas-saħħa u s-sikurezza, 
soċjali u tax-xogħol, definiti mil-
leġiżlazzjoni nazzjonali u tal-Unjoni u 
minn ftehimiet kollettivi, li japplikaw meta 
jitwettaq il-forniment ta' xogħlijiet, 
servizzi u provvisti.

Or. en

Emenda 67
Mojca Kleva

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jillimitaw kwalunkwe kundizzjoni għal 
parteċipazzjoni għal dawk li huma xierqa 
biex jiżguraw li kandidat jew offerent 
għandu l-kapaċitajiet legali u finanzjarji u 
l-abilitajiet kummerċjali u tekniċi li jwettaq 
il-konċessjoni li għandha tingħata. Ir-
rekwiżiti kollha għandhom ikunu relatati u 
strettament proporzjonati mas-suġġett tal-
kuntratt, billi jieħdu f’kunsiderazzjoni l-
ħtieġa li tiġi żgurata kompetizzjoni 
ġenwina.

L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jillimitaw kwalunkwe kundizzjoni għal 
parteċipazzjoni għal dawk li huma xierqa 
biex jiżguraw li kandidat jew offerent 
għandu l-kapaċitajiet legali u finanzjarji u 
l-abilitajiet kummerċjali u tekniċi li jwettaq 
il-konċessjoni li għandha tingħata. Ir-
rekwiżiti kollha għandhom ikunu relatati u 
proporzjonati mas-suġġett tal-kuntratt, ma 
jkunux diskriminatorji u jistgħu jkunu 
akkumpanjati minn rekwiżiti minimi, kull 
meta jkun meħtieġ.

Or. en
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Emenda 68
Mojca Kleva

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 regoli 
kontra l-frodi, in-nepotiżmu u l-
korruzzjoni u li jevitaw il-kunflitti ta’ 
interess, immirati li jiżguraw it-trasparenza 
tal-proċedura tal-għoti u t-trattament 
ugwali tal-offerenti kollha.

Or. en

Emenda 69
Mojca Kleva

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-parteċipazzjoni fl-esplojtazzjoni 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.

Or. en

Emenda 70
Mojca Kleva

Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) meta tkun taf dwar xi vjolazzjoni 
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serja tal-liġijiet, ir-regoli u l-istandards 
ambjentali, tas-saħħa u s-sikurezza, 
soċjali u tax-xogħol, definiti mil-
leġiżlazzjonijiet nazzjonali u tal-Unjoni u 
minn ftehimiet kollettivi, li japplikaw meta 
jitwettaq il-forniment ta' xogħlijiet, 
servizzi u provvisti.

Or. en

Emenda 71
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. cs

Emenda 72
Jan Březina

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

abbażi tal-informazzjoni u l-provi 
pprovduti mill-offerenti jekk l-offerti 
jissodisfawx il-kriterji tal-għoti.

Or. cs

Emenda 73
Mojca Kleva

Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kwalità, inklużi l-mertu tekniku, il-
karatteristiki estetiċi u funzjonali, l-
aċċessibbiltà, id-disinn għall-utenti kollha, 
il-karatteristiċi ambjentali u l-karattru 
innovattiv.

(a) kwalità, inklużi l-mertu tekniku, il-
karatteristiċi estetiċi u funzjonali, l-
aċċessibbiltà, id-disinn għall-utenti kollha, 
l-interess soċjali, il-karatteristiċi 
ambjentali u l-karattru innovattiv.

Or. en

Emenda 74
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. de

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 75
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 44a (ġdid)
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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.

Or. de

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 76
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. de

Emenda 77
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Anness III – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fir-rigward tal-ilma: Din id-Direttiva 
għandha tapplika wkoll għal 
konċessjonijiet mogħtija jew organizzati 
minn entitajiet li jwettqu attività 
msemmija hawn fuq u li huma konnessi 
ma’ waħda minn dawn: Il-provvista ta' 
ilma tax-xorb lin-netwerks li jipprovdu 

imħassar
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servizz lill-pubbliku minn entità 
kontraenti msemmija fil-paragrafu 1 is-
subparagrafu 1 u s-subparagrafu 2 tal-
Artikolu 4 ma għandhiex titqies bħala 
attività rilevanti skont it-tifsira tal-
paragrafu 1 fejn il-kundizzjonijiet kollha 
li ġejjin huma ssodisfati:
(a) il-forniment jew it-tħaddim ta’ 
netwerks fissi maħsuba sabiex jipprovdu 
servizz lill-pubbliku b’rabta mal-
produzzjoni, it-trasport jew id-
distribuzzjoni ta’ ilma tajjeb għax-xorb;
(b) il-provvista ta’ ilma tajjeb għax-xorb 
lil dawn in-netwerks.
(c) inġinerija idrawlika, irrigazzjoni jew 
dranaġġ tal-art, sakemm il-volum ta’ ilma 
li għandu jintuża għall-provvista ta’ ilma 
tajjeb għax-xorb ikun jirrappreżenta aktar 
minn 20% tal-volum totali ta’ ilma 
mqiegħed għad-dispożizzjoni minn dawn 
il-proġetti jew minn stallazzjonijiet għall-
irrigazzjoni jew id-dranaġġ, jew
(d) ir-rimi jew it-trattament tad-dranaġġ.
(e) il-produzzjoni ta’ ilma tajjeb għax-
xorb mill-entità konċernata titwetta 
minħabba li l-konsum tiegħu huwa 
neċessarju għat-twettiq ta’ attività, għajr 
dawk imsemmija fl-paragrafi 1 sa 4 ta' 
dan l-Anness;
(f) il-provvista lin-netwerk pubbliku 
tiddependi biss mill-konsum tal-entità 
stess u ma tkunx qabżet it-30 % tal-
produzzjoni totali ta’ ilma tajjeb għax-
xorb tal-entità, fuq il-bażi tal-medja tat-
tliet snin preċedenti, inkluża s-sena 
attwali.
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