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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

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

L-akkwist pubbliku għandu rwol ewlieni fl-istrateġija Ewropa 2020 bħala wieħed mill-
istrumenti bbażati fuq is-suq li għandu jintuża biex jinkisbu l-għanijiet tat-titjib tal-ambjent 
tan-negozju u l-kundizzjonijiet għan-negozji biex jinnovaw u t-tħeġġiġ tal-użu akbar ta’ 
akkwist pubbliku ekoloġiku li jappoġġa l-bidla lejn ekonomija li tuża r-riżorsi b’effiċjenza u 
b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju. Fl-istess ħin, l-istrateġija Ewropa 2020 tisħaq li l-
politika ta’ akkwist pubbliku għandha tiżgura l-aktar użu effiċjenti tal-fondi pubbliċi u li s-
swieq pubbliċi ta’ akkwist għandhom jinżammu miftuħin madwar l-Unjoni kollha.

Ir-Rapporteur tilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni għall-modernizzazzjoni tad-direttivi ġodda 
dwar l-akkwist pubbliku. Il-proposta leġiżlattiva għandha twassal għal proċeduri aktar 
sempliċi u aktar flessibbli tal-akkwist għall-awtoritajiet kontraenti u tipprovdi aċċess aktar 
faċli għall-intrapriżi, b'mod partikolari għall-SMEs. Ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni għandha ssib 
bilanċ bejn is-simplifikazzjoni tar-regoli u, proċeduri sodi u effettivi marbuta ma’ kriterji tal-
għoti marbuta mal-innovazzjoni u mas-sostenibilità, filwaqt li tiżgura wkoll użu usa' minn 
proċeduri ta' akkwist onlajn. 
Il-kuntratti għandhom jingħataw fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi li jiżguraw il-konformità mal-
prinċipji ta’ trasparenza, nondiskriminazzjoni u trattament ugwali. Dawn il-kriterji għandhom 
jiggarantixxu li l-offerti huma vvalutati f’kundizzjonijiet ta’ kompetizzjoni effettiva, anke 
meta l-awtoritajiet kontraenti jirrikjedu xogħlijiet, provvisti u servizzi ta’ kwalità għolja li 
huma l-iktar adattati għall-bżonnijiet tagħhom, pereżempju meta d-deċiżjoni tal-għoti tinkludi 
fatturi marbuta mal-proċess ta’ produzzjoni. 
Ir-Rapporteur temmen bil-qawwa li l-awtoritajiet kontraenti għandhom jużaw, bħala kriterju 
tal-għoti, l-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża (MEAST) u ma jibqgħux jużaw il-
kriterju alernattiv tal-irħas offerta. Billi fil-MEAST, jitqies ukoll il-prezz, l-awtoritajiet 
kontraenti jkunu jistgħu jagħmlu l-iktar għażliet xierqa b’rabta mal-ħtiġjijiet tagħhom, inkluż 
billi jitqiesu n-nefqa, l-għanijiet soċjetali strateġiċi, is-soluzzjonijiet innovattivi u l-kriterji 
soċjali u ambjentali.
L-akkwist pubbliku għandu jintuża bħala mezz biex titkattar l-innovazzjoni. Ix-xerrejja 
pubbliċi għandhom jiġu inkoraġġati jakkwistaw prodotti u servizzi innovattivi sabiex 
jintlaħqu l-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli. Huma meħtieġa soluzzjonijiet u ideat innovattivi 
ġodda, partikolarment fil-qasam tat-trasport, u l-akkwist pubbliku għandu jintuża bħala 
għodda sabiex jintlaħqu ħtiġijiet bħal dawn.

Kunsiderazzjonijiet tul iċ-ċiklu tal-ħajja għandhom jittejbu, u għandhom jitqiesu l-effetti 
soċjali u ambjentali tal-proċess ta' produzzjoni. L-awtoritajiet kontraenti għandu jkollhom 
iżjed possibilitajiet sabiex jimponu eżiġenzi fuq il-proċess tal-produzzjoni u mhux biss fuq il-
prodott. Dan iwassal għal akkwist pubbliku iktar sostenibbli, inkluż fis-settur tat-trasport.
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Għal kull akkwist maħsub biex jintuża minn persuni, jeħtieġ li l-awtoritajiet kontraenti 
jistabbilixxu speċifikazzjonijiet tekniċi sabiex iqisu l-kriterji ta’ aċċessibilità għall-persuni 
b’diżabilità jew id-disinn għall-utenti kollha. Dan hu partikolarment kruċjali fil-qasam tat-
trasport pubbliku u t-turiżmu.

Id-dispożizzjonijiet dwar is-sottokuntrattar għandhom jissaħħu. Għandu jkun meħtieġ li l-
offerent jindika, fl-offerta tiegħu kwalunkwe parti mill-kuntratt li għandu l-intenzjoni li jagħti 
bħala sottokuntratt lil partijiet terzi, kif ukoll lil kwalunkwe sottokuntratturi propost. Barra 
minn hekk, għandu jkun possibbli li l-kuntrattur ewlieni u s-sottokuntratturi kollha jkunu 
involuti biex isiru responsabbli fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni. Jeħtieġ li 
jkun hemm sistema ta’ kontroll li tkopri l-partijiet kollha tal-katina tal-kuntratturi.

Ir-Rapporteur ressqet għadd ta’ emendi biex tindirizza l-kwistjonijiet imsemmija hawn fuq. 
F’xi każijiet, tqies li kien meħtieġ it-tħassir ta’ xi dispożizzjonijiet proposti mill-
Kummissjoni, peress li r-Rapporteur tqis li ċerti kwistjonijiet jistgħu jiġu indirizzati b’mod 
iktar effettiv fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, billi jitqiesu l-ispeċifiċitajiet settorjali u reġjonali, 
b’konformità mal-prinċipji tas-sussidjarjetà u r-regolamentazzjoni aħjar.

Fl-aħħar iżda mhux l-anqas, ir-Rapporteur tixtieq tenfasizza l-ħtieġa li jiġu żgurati ċ-ċertezza 
legali u l-konsistenza tad-direttivi tal-akkwist pubbliku mal-leġiżlazzjoni attwali tal-Unjoni 
fil-qasam tat-trasport u s-servizzi postali.

EMENDI

Il-Kumitat għat-Transport u t-Turiżmu jitlob lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Din id-Direttiva hija mingħajr ħsara 
għal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni f’setturi 
regolati b’mod komprensiv, 
partikolarment fil-qasam tat-trasport u s-
servizzi postali.

Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 8b (ġdida

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) Għandha tingħata attenzjoni biex 
ikun żgurat li l-aspett soċjali tas-servizzi 
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postali fiż-żoni rurali ma jiġix ittraskurat 
meta dan is-suq jinfetaħ għall-
kompetizzjoni.

Emenda 3
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fis-sens ta’ din id-Direttiva l-akkwist huwa 
x-xiri jew forom oħra ta’ akkwist ta’ 
xogħlijiet, provvisti jew servizzi minn 
entità kontraenti waħda jew aktar 
mingħand atturi ekonomiċi magħżula minn 
dawk l-entitajiet kontraenti, dejjem jekk ix-
xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi jkunu 
maħsuba għall-kisba ta’ waħda mill-
attivitajiet imsemmija fl-Artikoli 5 sa 11.

L-akkwist pubbliku, fis-sens ta’ din id-
Direttiva huwa kuntratt konkluż għal 
interess pekunjarju għall-akkwist ta’ 
xogħlijiet, provvisti jew servizzi minn 
entità kontraenti waħda jew aktar 
mingħand atturi ekonomiċi magħżula minn 
dawk l-entitajiet kontraenti, dejjem jekk ix-
xogħlijiet, il-provvisti jew is-servizzi jkunu 
maħsuba għall-kisba ta’ waħda mill-
attivitajiet imsemmija fl-Artikoli 5 sa 11.

Emenda 4
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Firxa sħiħa ta’ xogħlijiet, provvisti u/jew 
servizzi, anki jekk mixtrija permezz ta’ 
kuntratti differenti, tikkostitwixxi akkwist 
wieħed skont it-tifsira ta’ din id-Direttiva, 
jekk il-kuntratti jkunu parti minn proġett 
wieħed.

imħassar

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) ‘ċiklu tal-ħajja’ tfisser l-istadji 
konsekuttivi u/jew marbutin kollha, 
inklużi l-produzzjoni, it-trasport, l-użu u l-
manutenzjoni, matul l-eżistenza ta’ prodott 
jew xogħlijiet jew il-forniment ta’ servizz, 

(22) ‘ċiklu tal-ħajja’ tfisser il-
valorizzazzjoni monetarja, fejn ikun 
possibbli, tal-ispejjeż kollha assoċjati mal-
akkwist pubbliku, inklużi l-ispejjeż tal-
manutenzjoni u tal-effiċjenza tar-riżorsi (li 
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mix-xiri tal-materja prima jew il-
ġenerazzjoni ta’ riżorsi sar-rimi, l-
approvazzjoni u l-finalizzazzjoni;

tinkludi l-enerġija), l-ispejjeż tar-riċiklaġġ 
ta’ tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja u l-ispejjeż tal-
impatt soċjali fejn dawn jikkonċernaw il-
prestazzjoni tal-kuntratt. Id-disinn, l-
ippjanar u l-użu effiċjenti ta’ mezzi 
elettroniċi jistgħu jiġu inklużi wkoll fil-
monetizzazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja. Għall-
finijiet tal-akkwist pubbliku, iċ-ċiklu tal-
ħajja jibda mill-punt tax-xiri matul it-tul 
tal-ħajja tax-xogħlijiet, provvisti jew 
servizzi u huwa parti integrali u sħiħa tal-
kalkolu ta’ x’jikkostitwixxi l-Aktar 
Offerta Ekonomikament Vantaġġuża.

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li l-awtoritajiet kontraenti għandhom, fl-interess ta’ min iħallas it-taxxi, ikunu 
responsabbli biex jiżguraw li l-valur għall-flus huwa garantit fir-rigward ta’ liema soluzzjoni 
tintgħażel permezz tal-akkwist pubbliku, u li dan ma jispiċċax jiswa aktar għas-soċjetà jew 
għall-ambjent b’mod globali fit-tul, din ir-responsabbiltà tista’ biss tibda b’mod raġonevoli 
mill-punt tax-xiri.

Emenda 6
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
attivitajiet li għandhom x’jaqsmu ma’:

1. Din id-Direttiva għandha tapplika, 
mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 
97/67/KE, għal attivitajiet li għandhom 
x’jaqsmu ma’:

Emenda 7
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) "servizzi postali" tfisser servizzi li 
jikkonsistu mill-ġbir, l-issortjar, it-trasport 
u d-distribuzzjoni ta’ oġġetti postali. Dan 
għandu jinkludi kemm is-servizzi li jaqgħu 
fi ħdan kif ukoll is-servizzi li jaqgħu barra
mill-kamp ta’ applikazzjoni tas-servizz 
universali stabbiliti f’konformità mad-

(b) “servizzi postali” tfisser servizzi li 
jikkonsistu fl-ikklerjar, l-issortjar, ir-rotta u 
l-kunsinna ta’ oġġetti u servizzi postali 
domestiċi u servizzi li jaqgħu fi ħdan il-
kamp ta’ applikazzjoni tas-servizz 
universali stabbiliti f’konformità mad-
Direttiva 97/67/KE.
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Direttiva 97/67/KE;

Ġustifikazzjoni

Tfittex li teżenta s-servizzi postali li ma jiffurmawx parti mis-serivzz universali mill-obbligi fl-
ambitu ta’ din id-Direttiva. Peress li dawn is-servizzi huma offruti f' suq kompetittiv, l-obbligu 
li jsiru s-sejħiet għal offerti jista’ jwassal għal żvantaġġ kompetittiv meta mqabbel mal-
kompetituri tas-suq.

Emenda 8
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kuntratti maħsuba sabiex jippermettu li 
ssir attività msemmija fl-Artikoli 5 sa 11 li 
għandha titwettaq ma għandhomx ikunu 
soġġetti għal din id-Direttiva jekk l-Istat 
Membru jew l-entitajiet kontraenti li 
introduċew it-talba skont l-Artikolu 28 
jistgħu juru li, fl-Istat Membru li titwettaq 
fih, l-attività hija direttament esposta għall-
kompetizzjoni fis-swieq li għalihom 
mhuwiex ristrett l-aċċess; u l-anqas il-
kompetizzjonijiet ta’ disinn li huma 
organizzati sabiex titwettaq din l-attività 
f’dik iż-żona ġeografika ma għandhom 
ikunu soġġetti għal din id-Direttiva. 
Valutazzjoni tal-kompetizzjoni bħal din, li 
se ssir fid-dawl tal-informazzjoni 
disponibbli għall-Kummissjoni u għall-
finijiet ta’ din id-Direttiva, hija mingħajr 
ħsara għall-applikazzjoni tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni.

1. Kuntratti maħsuba sabiex jippermettu li 
ssir attività msemmija fl-Artikoli 5 sa 11 li 
għandha titwettaq ma għandhomx ikunu 
soġġetti għal din id-Direttiva jekk l-Istat 
Membru jew l-entitajiet kontraenti li 
introduċew it-talba skont l-Artikolu 28 
jistgħu juru li, fl-Istat Membru li titwettaq 
fih, l-attività, jew is-setturi jew is-segmenti 
speċifiċi tagħha, huma direttament esposti 
għall-kompetizzjoni fis-swieq li għalihom 
mhuwiex ristrett l-aċċess; u l-anqas il-
kompetizzjonijiet ta’ disinn li huma 
organizzati sabiex titwettaq din l-attività 
f’dik iż-żona ġeografika ma għandhom 
ikunu soġġetti għal din id-Direttiva. 
Valutazzjoni tal-kompetizzjoni bħal din, li 
se ssir fid-dawl tal-informazzjoni 
disponibbli għall-Kummissjoni u għall-
finijiet ta’ din id-Direttiva, hija mingħajr 
ħsara għall-applikazzjoni tal-liġi dwar il-
kompetizzjoni.

Ġustifikazzjoni

Xi setturi tas-suq tal-ferroviji huma diġà esposti direttament għall-kompetizzjoni u huma 
aċċessibbli b’mod liberu, u għal din ir-raġuni ma għandhomx jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Emenda 9
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 - paragrafu 3 - l-ewwel subparagrafu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-aċċess għal 
suq għandu jitqies bħala mhux ristrett jekk 
l-Istat Membru implimenta u applika l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni elenkata fl-Anness 
III.

Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-aċċess għal 
suq għandu jitqies bħala mhux ristrett jekk 
l-Istat Membru implimenta u applika l-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni elenkata fl-
Anness III jew jekk l-Istat Membru 
estenda għas-suq ikkonċernat l-
applikazzjoni tal-prinċipji stabbiliti b’din 
il-leġiżlazzjoni.

Emenda 10
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 - paragrafu 1 - l-ewwel subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta Stat Membru jew, fejn il-leġiżlazzoni 
tal-Istat Membru kkonċernat tipprovdi dan, 
entità kontraenti tikkunsidra li, abbażi tal-
kriterji stipulati fl-Artikolu 27(2) u (3), 
attività partikolari hija direttament esposta 
għall-kompetizzjoni fis-swieq li l-aċċess 
għalihom mhuwiex ristrett, din tista’ 
tressaq talba biex ikun stabbilit li din id-
Direttiva ma tapplikax għall-għoti ta’ 
kuntratti jew għall-organizzazzjoni ta' 
kompetizzjonijiet ta' disinn sabiex 
titkompla dik l-attività.

Meta Stat Membru jew, fejn il-leġiżlazzoni 
tal-Istat Membru kkonċernat tipprovdi dan, 
entità kontraenti tikkunsidra li, abbażi tal-
kriterji stipulati fl-Artikolu 27(2) u (3), 
attività partikolari hija direttament esposta, 
kompletament jew parzjalment, anki fir-
rigward ta' setturi uniċi jew is-segmenti 
tagħhom, għall-kompetizzjoni fis-swieq li 
l-aċċess għalihom mhuwiex ristrett, din 
tista’ tressaq talba biex ikun stabbilit li din 
id-Direttiva ma tapplikax għall-għoti ta’ 
kuntratti jew għall-organizzazzjoni ta' 
kompetizzjonijiet ta' disinn sabiex 
titkompla dik l-attività jew is-settur uniku 
jew is-segment tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Xi setturi tas-suq tal-ferroviji huma diġà esposti direttament għall-kompetizzjoni u huma 
aċċessibbli b’mod liberu, u għal din ir-raġuni ma għandhomx jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 1 – it-tieni subparagrafu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-talbiet għandhom ikunu akkumpanjati 
minn pożizzjoni raġunata u sostanzjata 
adottata minn awtorità nazzjonali 
indipedenti li hija kompetenti fir-rigward 
tal-attività kkonċernata. Din il-pożizzjoni 
għandha tanalizza fid-dettall il-
kundizzjonijiet għall-applikabilità possibbli 
tal-Artikolu 27(1) għall-attività 
kkonċernata b’konformità mal-paragrafi 2 
u 3 tiegħu.

It-talbiet għandhom ikunu akkumpanjati 
minn pożizzjoni raġunata u sostanzjata 
adottata minn awtorità nazzjonali 
indipedenti li hija kompetenti fir-rigward 
tal-attività kkonċernata jew ta' settur uniku 
jew is-segment tiegħu. Din il-pożizzjoni 
għandha tanalizza fid-dettall il-
kundizzjonijiet għall-applikabilità possibbli 
tal-Artikolu 27(1) għall-attività 
kkonċernata b’konformità mal-paragrafi 2 
u 3 tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Xi setturi tas-suq tal-ferroviji huma diġà esposti direttament għall-kompetizzjoni u huma 
aċċessibbli b’mod liberu, u għal din ir-raġuni ma għandhomx jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Emenda 12
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 - paragrafu 2 - l-ewwel subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara talba mressqa f’konformità mal-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ deċiżjoni 
ta’ implimentazzjoni, tadotta fil-perjodi 
stipulati fil-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu, 
tistabbilixxi jekk attività msemmija fl-
Artikoli 5 sa 11 hijiex esposta direttament 
għall-kompetizzjoni abbażi tal-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 27. Dawk id-
deċiżjonijiet ta’ implimentazzjoni 
għandhom ikunu adottati f’konformità mal-
proċedura ta’ konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 100(2),

Wara talba mressqa f’konformità mal-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-
Kummissjoni tista’, permezz ta’ deċiżjoni 
ta’ implimentazzjoni, tadotta fil-perjodi 
stipulati fil-paragrafu 4 ta’ dan l-Artikolu, 
tistabbilixxi jekk attività, jew is-settur 
uniku jew is-segment tiegħu, msemmija fl-
Artikoli 5 sa 11 humiex esposti direttament 
għall-kompetizzjoni abbażi tal-kriterji 
stabbiliti fl-Artikolu 27. Dawk id-
deċiżjonijiet ta’ implimentazzjoni 
għandhom ikunu adottati f’konformità mal-
proċedura ta’ konsultazzjoni msemmija fl-
Artikolu 100(2).

Ġustifikazzjoni

Xi setturi tas-suq tal-ferroviji huma diġà esposti direttament għall-kompetizzjoni u huma 
aċċessibbli b’mod liberu, u għal din ir-raġuni ma għandhomx jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.
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Emenda 13
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2 – l-ewwel subparagrafu – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kuntratti intenzjonati biex jippermettu t-
twettiq tal-attività kkonċernata u l-
kompetizzjonijiet tad-disinn li huma 
organizzati għas-segwitu ta’ din l-attività, 
ma għandhomx jibqgħu suġġetti għal din 
id-Direttiva fi kwalunkwe wieħed mill-
każijiet li ġejjin:

Kuntratti intenzjonati biex jippermettu t-
twettiq tal-attività kkonċernata, jew settur 
uniku jew is-segment tiegħu, u l-
kompetizzjonijiet tad-disinn li huma 
organizzati għas-segwitu ta’ din l-attività, 
jew settur uniku jew is-segment tiegħu,
ma għandhomx jibqgħu suġġetti għal din 
id-Direttiva fi kwalunkwe wieħed mill-
każijiet li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Xi setturi tas-suq tal-ferroviji huma diġà esposti direttament għall-kompetizzjoni u huma 
aċċessibbli b’mod liberu, u għal din ir-raġuni ma għandhomx jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

Emenda 14
Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, ‘interessi 
privati’ tfisser kwalunkwe familja, il-ħajja 
emozzjonali, interessi ekonomiċi, politiċi 
jew interessi oħrajn kondiviżi mal-
kandidati jew l-offerenti, inklużi interessi 
professjonali f’kunflitt.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din il-kwistjoni tista’ tiġi indirizzata b’mod iktar effettiv fil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Emenda 15
Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li l-membri tal-persunal imsemmija fil-
paragrafu 2(a) ikunu meħtieġa li 
jiddivulgaw kwalunkwe kunflitt ta’ 
interess fir-rigward ta’ kwalunkwe 
kandidat jew offerent, hekk kif isiru 
konxji b’dawn il-kunflitti, ħalli 
jippermettu lill-awtorità kontraenti sabiex 
tieħu azzjoni ta’ rimedju,

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din il-kwistjoni tista’ tiġi indirizzata b’mod iktar effettiv fil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Emenda 16
Proposta għal direttiva
Artikolu 36 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ kunflitt ta’ interessi, l-awtorità 
kontraenti għandha tieħu l-miżuri 
neċessarji. Dawk il-miżuri jistgħu jinkludu 
l-iskwalifika tal-membru tal-persunal 
inkwistjoni mill-involviment fil-proċedura 
tal-akkwist affettwata jew ir-
riassenjazzjoni tal-kompiti u r-
responsabbiltajiet tal-membru tal-
persunal. Fejn kunflitt ta’ interesssi ma 
jkunx jista’ jiġi rimedjat b’mezzi oħrajn, il-
kandidat jew l-offerenti għandu jiġu eskluż 
mill-proċedura.

Fil-każ ta’ kunflitt ta’ interessi, l-awtorità 
kontraenti għandha tieħu l-miżuri 
neċessarji.

Ġustifikazzjoni

In-natura preċiża ta’ miżuri bħal dawn għandha tiġi deċiża fil-livell nazzjonali.

Emenda 17
Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jinfluwenzaw fejn mhux mistħoqq il- imħassar
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proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tal-
entiità kontraenti jew jiksbu 
informazzjoni kunfidenzjali li tista’ 
tagħtihom vantaġġi inġusti fil-proċedura 
ta’ akkwist;

Emenda 18
Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jidħlu fi ftehimiet ma’ kandidati u 
offerenti oħra bil-għan li jgħawġu l-
kompetizzjoni, jew

imħassar

Emenda 19
Proposta għal direttiva
Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jipprovdu informazzjoni qarrieqa 
b’mod deliberat li jista’ jkollha 
influwenza materjali fuq id-deċiżjonijiet 
rigward l-esklużjoni, l-għażla jew l-għotja.

imħassar

Emenda 20
Proposta għal direttiva
Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri jistgħu jistabilixxu li l-
entitajiet kontraenti jistgħu japplikaw 
proċedura nnegozjata mingħajr sejħa għall-
kompetizzjoni minn qabel biss f’dawk il-
każijiet u ċ-ċirkustanzi speċifiċi li huma 
msemmija b’mod espressiv fl-Artikolu 42.

3. L-Istati Membri jistgħu jistabilixxu li l-
entitajiet kontraenti jistgħu japplikaw 
proċedura nnegozjata mingħajr sejħa għall-
kompetizzjoni minn qabel biss f’dawk il-
każijiet u ċ-ċirkustanzi speċifiċi li huma 
msemmija b’mod espressiv fl-Artikolu 42,
sakemm jiżguraw it-trattament ugwali tal-
offerenti kollha.

Emenda 21
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Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 22
Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn ftehim qafas jiġi konkluż ma’ 
aktar minn attur ekonomiku wieħed, dan 
jista’ jsir b’wieħed minn dawn iż-żewġ 
modi:

imħassar

(a) skont it-termini u l-kundizzjonijeit tal-
ftehim qafas, mingħajr ma terġa’ tinfetaħ 
il-kompetizzjoni, fejn dan jistabbilixxi t-
termini kollha li jirregolaw il-forniment 
tax-xogħlijiet, servizzi jew provvisti 
kkonċernati u l-kundizzjonijiet oġġettivi 
għad-determinazzjoni ta’ liema mill-atturi 
ekonomiċi, li kienu parti fil-ftehim qafas, 
għandhom iwettquhom; dawn il-
kundizzjonijiet li ssemmew l-aħħar 
għandhom jiġu indikati fid-dokumenti tal-
akkwist;
(b) fejn mhux it-termini kollha li 
jirregolaw il-forniment tax-xogħlijiet, 
servizzi jew provvisti huma stabbiliti fil-
ftehim qafas, billi terġa’ tinfetaħ il-
kompetizzjoni bejn l-atturi ekonomiċi li 
kienu parti għall-ftehim qafas.

Emenda 23
Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-kompetizzjoni msemmija fil-
paragrafu (4)(b) għandha tkun ibbażata 

imħassar
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fuq l-istess termini kif applikati għall-
għoti tal-ftehim qafas u, fejn neċessarju, 
fuq termini formulati bi preċiżjoni akbar, 
u fejn dan ikun xieraq, fuq termini oħra 
msemmija fl-ispeċifikazzjonijiet tal-ftehim 
qafas, skont il-proċedura li ġejja:
(a) għal kull kuntratt li għandu jingħata, 
l-entitajiet kontraenti għandhom 
jikkonsultaw bil-miktub lill-atturi 
ekonomiċi li kapaċi jwettqu l-kuntratt;
(b) l-entitajiet kontraenti għandhom 
jiffissaw limitu ta’ żmien li huwa twil 
biżżejjed sabiex ikunu jistgħu jiġu 
sottomessi offerti għal kull kuntratt 
speċifiku, billi jieħdu f’kunsiderazzjoni 
fatturi bħall-kumplessità tas-suġġett tal-
kuntratt u ż-żmien meħtieġ sabiex 
jintbagħtu l-offerti;
(c) l-offerti għandhom jiġu sottomessi bil-
mitkub, u l-kontenut tagħhom ma 
għandux jinqara qabel ma jkun skada l-
limitu ta’ żmien stipulat għat-tweġiba;
(d) l-entitajiet kontraenti għandhom 
jagħtu kull kuntratt lill-offerent li 
ssottometta l-aqwa offerta fuq il-bażi tal-
kriterji tal-għoti stabbiliti fl-
ispeċifikazzjonijiet tal-ftehim qafas.

Emenda 24
Proposta għal direttiva
Artikolu 45 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Dan l-Artikolu għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 97/67/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-
15 ta’ Diċembru 1997 dwar regoli komuni 
għall-iżvilupp tas-suq intern tas-servizzi 
postali tal-Komunità u t-titjib fil-kwalità 
tas-servizz u r-Regolament (KE) Nru 
1370/2007/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2007 dwar 
servizzi pubbliċi tat-trasport tal-
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passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq li 
jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) 
Nru 1191/69 u 1107/70.

Emenda 25
Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-akkwisti kollha li s-suġġett tagħhom 
huwa maħsub għall-użu minn persuni, 
kemm jekk għall-pubbliku ġenerali kif 
ukoll jekk għall-persunal tal-entità 
kontraenti, dawk l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi għandhom jitfasslu b’tali mod li 
jieħdu f’kunsiderazzjoni l-kriterji ta’ 
aċċessibbiltà għall-persuni b’diżabilitajiet 
jew disinn għall-utenti kollha, għajr 
f’każijiet ġustifikati sew.

Għall-akkwisti kollha li s-suġġett tagħhom 
huwa maħsub għall-użu minn persuni, 
kemm jekk għall-pubbliku ġenerali kif 
ukoll jekk għall-persunal tal-entità 
kontraenti, dawk l-ispeċifikazzjonijiet 
tekniċi, għandhom, minbarra f'każijiet 
iġġustifikati kif xieraq li għandhom jiġu 
ddikjarati matul is-sejħa għall-
kompetizzjoni, jitfasslu b’tali mod li jieħdu 
f’kunsiderazzjoni l-kriterji ta’ aċċessibbiltà 
għall-persuni b’diżabilitajiet jew disinn 
għall-utenti kollha, għajr f’każijiet 
ġustifikati sew li għandhom jiġu indikati 
fis-sejħa għal kompetizzjoni.

Emenda 26
Proposta għal direttiva
Artikolu 54 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jistgħu 
jinkludu wkoll, kif xieraq, rekwiżiti 
relatati ma’:
(a) il-prestazzjoni, inklużi livelli ta’ 
prestazzjoni fir-rigward tal-ambjent u l-
klima u prestazzjoni f’termini ta’ proċess 
ta’ produzzjoni soċjalment sostenibbli;
(b) ċiklu tal-ħajja;
(c) proċess tal-produzzjoni soċjalment 
sostenibbli;
(d) l-organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-
esperjenza tal-persunal inkarigat sabiex 
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iwettaq il-kuntratt inkwistjoni;
(e) sikurezza jew dimensjonijiet, inklużi l-
proċeduri li jikkonċernaw l-assigurazzjoni 
tal-kwalità, it-terminoloġija, is-simboli, l-
ittestjar u l-metodi tat-testijiet, l-
imballaġġ, l-immarkar u t-tikkettar, l-
istruzzjonijiet għall-utent;
(f) regoli relatati mat-tfassil u l-istima, il-
kundizzjonijiet tal-ittestjar, l-ispezzjoni u 
l-aċċettazzjoni tax-xogħlijiet, u l-metodi 
jew it-tekniki ta’ kostruzzjoni u 
kwalunkwe kundizzjoni oħra ta’ natura 
teknika li l-awtorità kontraenti tkun 
f’pożizzjoni li tordna, skont regolamenti 
ġenerali jew speċifiċi, rigward ix-
xogħlijiet lesti u l-materjali jew l-elementi 
li jikkostitwixxu dawn ix-xogħlijiet.

Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 69 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) lil kull offerent li għamel offerta 
ammissibbli bil-karatteritsiċi u l-vantaġġi 
relattivi tal-offerta magħżula, kif ukoll l-
istess tal-offerenti jew il-partijiet għall-
ftehim qafas li ntagħżlu,

imħassar

Emenda 28
Proposta għal direttiva
Artikolu 70 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-awtoritajiet kontraenti jistgħu 
jiddeċiedu li ma jagħtux kuntratt lill-
offerent li jissottometti l-aħjar offerta fejn 
dawn stabbilixxew li l-offerta ma 
tikkonformax mal-obbligi stabbiliti mil-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew nazzjonali fil-
qasam tal-liġi soċjali, tax-xogħol, tas-
saħħa, tas-sikurezza jew tal-liġi 
ambjentali, ftehimiet kollettivi li japplikaw 
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soċjali u tal-ambjent elenkati fl-Anness 
XIV.

fil-post fejn jitwettaq ix-xogħol, is-servizz 
jew il-provvista, jew fid-dispożizzjonijiet 
tal-liġi internazzjonali soċjali u ambjentali 
elenkati fl-Anness XIV.

Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) għal kuntratti ta’ servizzi u kuntratti li 
jinvolvu d-disinjar ta’ xogħlijiet, jistgħu 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-
organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-esperjenza 
tal-persunal assenjat għat-twettiq tal-
kuntratt inkwistjoni, bil-konsegwenza li, 
wara l-għoti tal-kuntratt, dan il-persunal 
jista’ jiġi sostitwit biss bil-kunsens tal-
entità kontraenti, li trid tivverifika li s-
sostituti jiżguraw organizzazzjoni u 
kwalità ekwivalenti;

(b) għal kuntratti ta’ servizzi u kuntratti li 
jinvolvu d-disinjar ta’ xogħlijiet, jistgħu 
jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-
organizzazzjoni, il-kwalifiki u l-esperjenza 
tal-persunal assenjat għat-twettiq tal-
kuntratt inkwistjoni;

Emenda 30
Proposta għal direttiva
Artikolu 76 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Il-kriterji tal-għoti għandhom 
jiżguraw kompetizzjoni effettiva u ġusta u 
għandhom ikunu akkumpanjati 
b'rekwiżiti li jippermettu li l-informazzjoni 
pprovduta mill-offerenti tkun verifikata 
b’mod effettiv mill-awtorità kontraenti 
sabiex ikun determinat jekk l-offerenti 
jissodisfawx il-kriterji tal-għoti.

Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Offerti baxxi wisq Prezz tal-offerta

Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-entitajiet kontraenti għandhom jitolbu 
lill-atturi ekonomiċi sabiex dawn jispjegaw 
il-prezz jew l-ispejjeż mitlubaż, fejn jiġu 
sodisfatti dawn il-kundizzjonijiet kollha li 
ġejjin:

1. L-entitajiet kontraenti għandhom jitolbu 
lill-atturi ekonomiċi sabiex dawn jispjegaw 
b’mod dettaljat il-prezz jew l-ispejjeż 
mitluba għall-offerta tagħhom.

Emenda 33
Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prezz jew l-ispejjeż mitluba ikunu 
aktar minn 50 % orħos mill-prezzijiet jew 
l-ispejjeż medji tal-offerti li jifdal,

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din il-kwistjoni tista’ tiġi indirizzata b’mod iktar effettiv fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, billi 
jitqiesu l-ispeċifiċitajiet settorjali u reġjonali.

Emenda 34
Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prezz jew l-ispiża mitluba jkunu 
aktar minn 20 % orħos mill-prezz jew l-
ispejjeż tat-tieni l-irħas offerta,

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din il-kwistjoni tista’ tiġi indirizzata b’mod iktar effettiv fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, billi 
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jitqiesu l-ispeċifiċitajiet settorjali u reġjonali.

Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) ġew sottomessi tal-inqas ħames offerti. imħassar

Ġustifikazzjoni

Din il-kwistjoni tista’ tiġi indirizzata b’mod iktar effettiv fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, billi 
jitqiesu l-ispeċifiċitajiet settorjali u reġjonali.

Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-offerti jkunu jidhru baxxi wisq 
għal raġunijiet oħra, l-entitajiet 
kontraenti jistgħu jitolbu spjegazzjoni 
għal dan ukoll.

2. Fejn l-offerti jkunu jidhru baxxi wisq, l-
awtoritajiet kontraenti għandhom jitolbu 
spjegazzjoni addizzjonali qabel ma 
jirrifjutaw offerta.

Emenda 37
Proposta għal direttiva
Artikolu 79 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-konformità mal-obbligi stabbiliti 
mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jew nazzjonali 
fil-qasam tal-liġi soċjali, tax-xogħol, tas-
saħħa, tas-sikurezza jew tal-liġi 
ambjentali, ftehimiet kollettivi li japplikaw 
fil-post fejn jitwettaq ix-xogħol, is-servizz 
jew il-provvista, jew fid-dispożizzjonijiet 
tal-liġi internazzjonali soċjali u 
ambjentali elenkati fl-Anness XIV;
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Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-entità
kontraenti tista’ titlob jew tista’ tkun 
meħtieġa minn Stat Membru li titlob lill-
offerent sabiex fl-offerta tiegħu jindika 
kwalunkwe sehem mill-kuntratt li hu jista’ 
jkollu l-ħsieb li jagħti bħala sottokuntratt lil 
partijiet terzi u jindika anki kwalunkwe 
sottokuntratturi proposti.

1. Fid-dokumenti tal-akkwist, l-awtorità
kontraenti tista’ titlob lill-offerent sabiex 
fl-offerta tiegħu jindika kwalunkwe sehem 
mill-kuntratt li hu jista’ jkollu l-ħsieb li 
jagħti bħala sottokuntratt lil partijiet terzi u 
jindika anki kwalunkwe sottokuntratturi 
proposti. Kwalunkwe bidla fil-katina tas-
sottokuntrattar u kwalunkwe 
sottokuntrattur ġdid għandu jkun indikat 
mingħajr dewmien lill-awtorità 
kontraenti.

Emenda 39
Proposta għal direttiva
Artikolu 81 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li fuq 
talba tas-sottokuntrattur u fejn in-natura 
tal-kuntratt tkun tippermetti dan, l-entità 
kontraenti tista’ tittrasferixxi, f’każijiet 
b’ġustifikazzjoni xierqa, il-ħlasijiet dovuti 
direttament lis-sottokuntrattur għas-
servizzi, il-provvisti jew ix-xogħlijiet 
pprovduti lill-kuntrattur prinċipali. L-
arranġamenti li jikkonċernaw dak il-mod 
ta’ ħlas għandhom jiġu stabbiliti fid-
dokumenti tal-akkwist.

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 2011/7/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-ħlas 
tard fi transazzjonijiet kummerċjali għandha tapplika (minn Marzu 2013) għat-transazzjoni 
bejn impriżi u awtoritajiet pubbliċi, u transazzjonijiet bejn impriżi (B2B).
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Emenda 40
Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-modifika tintroduċi kundizzjonijiet 
li, li kieku kienu parti mill-proċedura ta’ 
akkwist inizjali, kienu jippermettu għall-
għażla ta’ kandidati oħra li mhumiex fost 
dawk inizjalment magħżula jew li kienu 
jwasslu għall-għoti ta’ kuntratt lil offerent 
ieħor;

imħassar

Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 82 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 93

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 93 imħassar
Sorveljanza pubblika
1. L-Istati Membri għandhom jagħżlu 
korp indipendenti wieħed responsabbli 
mis-sorveljanza u l-koordinazzjoni tal-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni (minn 
hawn ’il quddiem jissejjaħ ‘il-korp ta’ 
sorveljanza’). L-Istati Membri għandhom 
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jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-għażla 
tagħhom.
L-awtoritajiet kontraenti kollha 
għandhom ikunu soġġetti għal 
sorveljanza bħal din.
2. L-awtoritajiet kompetenti involuti fl-
attivitajiet ta’ implimentazzjoni għandhom 
ikunu organizzati b’tali mod li jkunu 
evitati l-kunflitti ta’ interess. Is-sistema 
ta’ sorveljanza pubblika għandhom ikunu 
trasparenti. Għal dan il-għan, għandhom 
jiġu ppubblikati d-dokumenti ta’ gwida u 
opinjoni kollha u rapport annwali li juri l-
implimentazzjoni u l-applikazzjoni tar-
regoli stabbiliti f’din id-Direttiva.
Ir-rapport annwali għandu jinkludi li ġej:
(a) indikazzjoni tar-rata ta’ suċċess tal-
impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) fl-
akkwist pubbliku. indikazzjoni tar-rata ta’ 
suċċess tal-impriżi żgħar u medji (SMEs -
Small and Medium-Sized Enterprises) fl-
akkwist;fFejn il-perċentwal ikun inqas 
minn 50 % f’termini ta’ valuri ta’ 
kuntratti mogħti lill-SMEs, ir-rapport 
għandu jipprovdi analiżi tar-raġunijiet 
għal dan.
(b) ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni 
ta’ politiki sostenibbli tal-akkwist, anki 
dwar proċeduri li jqisu kunsiderazzjonijiet 
marbutin mal-protezzjoni tal-ambjent, l-
inklużjoni soċjali inkluża l-aċċessibilità 
għal persuni b’diżabilitajiet, jew it-
trawwim tal-innovazzjoni.
(c) dejta ċentralizzata dwar il-każijiet 
rapportati ta’ frodi, korruzzjoni, kunflitt 
ta’ interess u irregolaritajiet serji oħrajn 
fil-qasam tal-akkwist pubbliku, inklużi 
dawk li jaffettwaw proġetti kofinanzjati 
mill-baġit tal-Unjoni.
3. Il-korp ta’ sorveljanza għandu jkun 
responsabbli għall-kompiti li ġejjin:
(a) is-sorveljanza tal-applikazzjoni tar-
regoli ta’ akkwist pubbbliku u l-prattika 
relatata mill-awtoritajiet kontraenti u 
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b’mod partikolari, mill-korpi ċentrali 
għall-akkwisti;
(b) l-għoti ta' parir legali lil awtoritajiet 
kontraenti dwar l-interpretazzjoni tar-
regoli u l-prinċipji tal-akkwist pubbliku u 
dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku f’każijiet speċifiċi;
(c) il-ħruġ ta’ opinjonijiet u gwida ta’ 
inizjattiva proprja dwar kwistjonijiet ta’ 
interess ġenerali rigward l-
interpretazzjoni u l-applikazzjoni ta’ 
regoli tal-akkwist pubbliku, dwar 
kwistjonijiet rikorrenti u dwar 
diffikultajiet sistemiċi relatati mal-
applikazzjoni tar-regoli tal-akkwist 
pubbliku, fid-dawl tad-dispożizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva u tal-ġurisprudenza 
relevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 
Ewropea;
(d) li jistabbilixxi u japplika sistemi 
azzjonabbli, komprensivi, indikaturi ta’ 
“twissija (red flag)” biex jipprevjenu, 
jidentifikaw u jirrapportaw b’mod 
adegwat każijiet ta’ frodi, korruzzjoni, 
kunflitt ta’ interess u irregolaritajiet serji 
oħra fl-akkwist;
(e) li jiġbed l-attenzjoni tal-istituzzjonijiet 
kompetenti nazzjonali, inklużi l-
awtoritajiet tal-awditjar, lejn 
vjolazzjonijiet speċifiċi identifikati u lejn 
problemi sistemiċi;
(f) l-eżami tal-ilmenti minn ċittadini u 
negozji dwar l-applikazzjoni tar-regoli 
dwar l-akkwist pubbliku f’każijiet speċifiċi 
u t-trażmissjoni tal-analiżi lill-awtoritajiet 
kontraenti kompetenti, li għandu jkollhom 
l-obbligu li jiħduha f’kunsiderazzjoni fid-
deċiżjonijiet tagħhom jew, fejn l-analiżi 
ma tiġix segwita, jispjegaw ir-raġunijiet 
għalfejn warrbuha;
(g) is-sorveljanza ta’ deċiżjonijiet meħuda 
mill-qrati u l-awtoritajiet nazjonali wara 
sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja 
tal-Unjoni Ewropea fuq il-bażi tal-
Artikolu 267 tat-Trattat jew sejbiet tal-
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Qorti Ewropea tal-Awdituri li 
jistabbilixxu vjolazzjonijiet tar-regoli tal-
Unjoni tal-akkwist pubbliku relatati ma’ 
proġetti kofinanzjati mill-Unjoni; il-korp 
ta’ sorveljanza għandu jirrapporta lill-
Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi 
kwalunkwe ksur tal-proċeduri ta' akkwist 
tal-Unjoni meta dawn ikunu relatati ma' 
kuntratti ffinanzjati direttament jew 
indirettament mill-Unjoni Ewropea.
Il-kompiti msemmija fil-punt (e)  
għandhom ikunu mingħajr ħsara għall-
eżerċizzju tad-drittijiet ta’ appell skont il-
liġi nazzjonali jew skont is-sistema 
stabbilita fuq il-bażi tad-Direttiva 
89/665/KEE.
L-Istati Membri għandhom jagħtu s-
setgħa lill-korp ta’ sorveljanza sabiex 
jieħu taħt idejh il-ġurisdizzjoni 
kompetenti skont il-liġi nazzjonali għar-
reviżjoni tad-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet 
kontraenti meta jkun identifika ksur 
matul l-attività ta’ monitoraġġ u ta’ 
konsulenza legali tagħhom.
4. Mingħajr ħsara għall-proċeduri 
ġenerali u l-metodi ta’ ħidma stabbiliti 
mill-Kummissjoni għall-
komunikazzjonijiet u l-kuntatti tagħha 
mal-Istati Membri, il-korp ta’ sorveljanza 
għandu jaġixxi bħala punt ta’ kuntatt 
speċifiku għall-Kummissjoni meta 
tissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni u l-implimentazzjoni tal-baġit 
mill-Unjoni fuq il-bażi tal-Artikolu 17 tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u l-
Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 
Għandu jirraporta mal-Kummissjoni 
dwar kwalunkwe vjolazzjoni ta’ din id-
Direttiva fi proċeduri ta’ akkwist għall-
għoti ta’ kuntratti ffinanzjati direttament 
jew indirettament mill-Unjoni.
Mingħajr ħsara għall-proċeduri ġenerali 
u l-metodi ta’ ħidma stabbiliti mill-
Kummissjoni għall-komunikazzjonijiet u 
l-kuntratti tagħha mal-Istati Membri, il-
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korp ta’ sorveljanza għandu jaġixxi bħala 
punt ta’ kuntatt speċifiku għall-
Kummissjoni meta jissorvelja l-
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni fuq il-bażi 
tal-Artikolu 17 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Tista’ anki tinkariga lill-korp 
ta’ sorveljanza bl-attivitajiet ta’ 
sorveljanza meħtieġa sabiex tkun żgurata 
l-implimentazzjoni tal-miżuri li l-Istati 
Membri impenjaw ruħhom għalihom 
sabiex jirrimedjaw vjolazzjoni tar-regoli u 
l-prinċipji tal-Unjoni tal-akkwist pubbliku 
identifikati mill-Kummissjoni.
Il-Kummissjoni tista’ tirrikjedi li l-korp 
ta’ sorveljanza janalizza ksur allegat tar-
regoli ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwaw proġetti kofinanzjati mill-baġit 
tal-unjoni. Il-Kummissjoni tista’ tafda lill-
kor ta’ sorveljanza biex isegwi ċerti 
każijiet u biex jiżgura li jittieħdu l-
konsegwenzi xierqa għal ksur tar-regoli 
ta’ akkwist pubbliku tal-Unjoni li 
jaffettwaw proġetti kofinanzjati mill-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti li jkunu 
obbligati jsegwu l-istruzzjonijiet tagħha.
5. L-attivitajiet ta’ investigazzjoni u 
infurzar imwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza sabiex jiżgura li d-
deċiżjonijiet tal-awtoritajiet kontraenti 
jikkonformaw ma’ din id-Direttiva u l-
prinċipji tat-Trattat ma għandhomx 
jieħdu post jew jippreġudikaw ir-rwol 
istituzzjonali tal-Kummissjoni bħala 
gwardjan tat-Trattat. Meta l-Kummissjoni 
tiddeċiedi li tirreferi t-trattament ta’ każ 
individwali skont il-paragrafu 4, għandu 
jibqa’ jkollha d-dritt li tintervjeni skont is-
setgħat ikkonferiti lilha mit-Trattat.
6. L-awtoritajiet kontraenti għandhom 
jittrażmettu lill-korp ta’ sorveljanza it-test 
sħiħ tal-kuntratti konklużi kollha b’valur 
ekwivalenti għal jew ikbar minn
(a) EUR 1,000,000 fil-każ ta’ kuntratti ta’ 
provvista pubbliċi jew kuntratti ta’ servizzi 
pubbliċi;
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(b) EUR 10 000 000 fil-każ ta’ kuntratti 
pubbliċi ta’ xogħlijiet.
7. Mingħajr preġudizzju għal-liġi 
nazzjonali dwar l-aċċess għall-
informazzjoni, u skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali u tal-UE dwar il-protezzjoni 
tad-dejta, il-korp ta’ sorveljanza għandu, 
fuq talba bil-miktub, jagħti aċċess sħiħ 
mingħajr restrizzjonijiet u idrett, mingħajr 
ħlas, għall-kuntratti konklużi msemmija 
fil-paragrafu 6. L-aċċess għal ċerti 
partijiet tal-kuntratti jista’ jiġi rrifjutat 
fejn l-iżvelar tagħhom jimpedixxi l-
infurzar tal-liġi jew b’mod ieħor ikun 
kuntrarju għall-interess pubbliku, 
jagħmel ħsara lill-interessi kummerċjali 
leġittimi tal-operaturi ekonomiċi, pubbliċi 
jew privati, jew jista’ jfixkel il-
kompetizzjoni ġusta bejniethom.
L-aċċess għall-partijiet li jistgħu jiġu 
rilaxxati għandu jingħata f’perjodu ta’ 
dewmien raġonevoli u sa mhux aktar tard 
minn 45 jum mid-data tat-talba.
L-applikanti li jagħmlu talba gaħll-aċċess 
għal kuntratt ma għandux ikollhom 
għalfejn juru xi interess dirett jew indirett 
marbut ma’ dak il-kuntratt partikolari. Ir-
riċevitur tal-informazzjoni għandu jkun 
jista’ jagħmel tali informazzjoni pubblika.
8. Għandu jiġi inkluż sommarju tal-
attivitajiet kollha mwettqa mill-korp ta’ 
sorveljanza skont il-paragrafi 1 sa 7 fir-
rapport annwali msemmi fil-paragrafu 2.

Emenda 43
Proposta għal direttiva
Artikolu 94 – paragrafu 1 – it-tieni subparagrafu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-entitajiet kontraenti jiddokumentaw il-
progress tal-proċeduri ta’ akkwist kollha, 
kemm jekk il-proċeduri jsiru b’mezzi 
elettroniċi kif ukoll jekk ma jsirux hekk. 
Għal dak il-għan, dawn għandhom 
jiddokumentaw l-istadji kollha fil-

L-entitajiet kontraenti jiddokumentaw il-
progress tal-proċeduri ta’ akkwist kollha, 
kemm jekk il-proċeduri jsiru b’mezzi 
elettroniċi kif ukoll jekk ma jsirux hekk. 
Għal dan il-għan, għandhom 
jiddokumentaw l-istadji kollha fil-



AD\913082MT.doc 27/29 PE491.261v02-00

MT

proċedura ta’ akkwist, inklużi l-
komunikazzjonijiet kollha ma’ atturi 
ekonomiċi u d-deliberazzjonijiet interni, it-
tħejjija ta’ offerti, id-djalogu u n-negozjati 
jekk kien hemm, l-għażla u l-għoti tal-
kuntratt.

proċedura ta’ akkwist, inklużi l-
komunikazzjonijiet kollha ma’ atturi 
ekonomiċi, it-tħejjija ta’ offerti, id-djalogu 
u n-negozjati jekk kien hemm, l-għażla u l-
għoti tal-kuntratt.

Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 98 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 u 
95 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu mhux determinat ta’ żmien mid-
[data ta’ dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva].

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 u 
95 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal 
perjodu ta’ ħames snin [mid-data ta’ dħul 
fis-seħħ tad-Direttiva attwali]. Il-
Kummissoni għandha tfassal rapport 
dwar id-delega ta’ setgħa mhux iktar tard 
minn disa’ xhur qabel it-tmiem tal-
perjodu ta’ ħames snin. Id-delega tas-
setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu 
għal perjodi ta’ tul ta' żmien identiku, 
sakemm il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill ma jopponux din l-estensjoni sa 
mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-
tmiem ta' kull perjodu.

Emenda 45
Proposta għal direttiva
Anness III – punt D – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Trasport tal-Merkanzija bil-Ferroviji Trasport bil-Ferroviji

Ġustifikazzjoni

Mhux biss it-trasport tal-merkanzija fil-ferroviji iżda wkoll parti mis-suq tal-passiġġieri bil-
ferroviji ġew miftuħa għall-kompetizzjoni.

Emenda 46
Proposta għal direttiva
Anness III – punt D – punt 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Trasport tal-passiġġieri bil-ferroviji imħassar
Xejn
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