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1. Introduzzjoni  

1.1. L-għan u l-ambitu ta’ dawn il-linji gwida  

Linji gwida għall-korrezzjonijiet finanzjarji għandhom jiġu applikati primarjament f’każ ta’ 
irregolaritajiet li jikkostitwixxu ksur tar-regoli tal-akkwist pubbliku applikabbli għal kuntratti 
ffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni u skont il-metodu ta’ ġestjoni kondiviża. Dawn ir-regoli tal-
akkwist pubbliku huma stabbiliti fid-Direttivi dwar l-akkwist pubbliku kif speċifikat fit-
taqsima 1.2 (minn hawn ’il quddiem - id-‘Direttivi’) u fil-liġi nazzjonali rilevanti.  

Ir-rati tal-korrezzjonijiet pprovduti fit-Taqsima 2 huma wkoll applikabbli għal kuntratti li 
mhumiex (jew mhumiex kompletament) suġġetti għad-Direttivii. Il-firxa ta’ rati ta’ bejn 5 % u 
100 % stabbilita fit-taqsima 2 huma l-istess bħal dawk stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
tad-19 ta’ Ottubru 2011 dwar l-approvazzjoni ta’ linji gwida dwar il-prinċipji, il-kriterji u l-iskali 
indikattivi li għandhom jiġu applikati rigward il-korrezzjonijiet finanzjarji magħmula mill-
Kummissjoni skont l-Artikoli 99 u 100 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/20061 (minn 
hawn ’il quddiem – id-“Deċiżjoni dwar il-korrezzjonijiet finanzjarji”). Għall-Artikoli 97 u 98 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 tas-27 ta’ Lulju 2006, ġiet riprodotta l-istess firxa ta’ 
rati ta’ korrezzjoni, mutantis mutandis, fil-“Linji gwida dwar il-korrezzjonijiet finanzjarji, il-
prinċipji, il-kriterji u l-iskali indikattivi li għandhom jiġu applikati rigward il-korrezzjonijiet 
finanzjarji magħmula mill-Kummissjoni skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006”, 
applikabbli għall-Fond Ewropew għas-Sajd (minn hawn ’il quddiem  - il-linji "gwida FES"). 
Għall-Artikolu 44 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 2007/435/KE tal-25 ta’ Ġunju 2007, l-
Artikolu 46 tad-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta’ Mejju 2007, l-Artikolu 48 tad-Deċiżjoni Nru 574/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-23 ta’ Mejju 2007, u l-Artikolu 46 tad-Deċiżjoni Nru 575/2007/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Mejju 2007, approċċ simili ġie applikat ukoll mad-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni C(2011)9771 tat-22 ta’ Diċembru 2011 dwar l-approvazzjoni ta’ linji gwida dwar il-
prinċipji, il-kriterji u l-iskali indikattivi li għandhom jiġu applikati rigward il-korrezzjonijiet 
finanzjarji magħmula mill-Kummissjoni skont l-erba’ Fondi mill-Programm Ġenerali “Solidarjetà 
u Ġestjoni tal-Flussi ta’ Migrazzjoni” (minn hawn ’il quddiem “id-Deċiżjoni tal-IF, l-ERFIII, l-
EBF u l-RF dwar il-korrezzjonijiet finanzjarji”). 

Dawn il-linji gwida jissostitwixxu u jaġġornaw il-linji gwida preċedenti dwar l-istess suġġett (ara 
l-premessa 5 ta’ din id-Deċiżjoni). Il-linji gwida aġġornati jirriflettu l-esperjenza miksuba mill-
applikazzjoni ta’ linji gwida preċedenti u għandhom l-għan li jikkjarifikaw dwar il-livell ta’ 
korrezzjonijiet li jrid jiġi applikat skont il-prinċipju tal-proporzjonalità u b'kunsiderazzjoni tal-
ġurisprudenza rilevanti. Id-differenzi ewlenin meta mqabbla mal-gwida preċedenti huma: 1) 
kjarifika fir-rigward tal-livell ta' korrezzjonijiet li jridu jiġu applikati għal xi każijiet, li jintroduċu 
kriterji aktar ċari; 2) l-inklużjoni ta' irregolaritajiet oħrajn mhux speċifikati fil-gwida preċedenti 
iżda korrispondenti għal każijiet fejn l-irregolaritajiet instabu matul verifiki tal-Unjoni u li 
għalihom saru korrezzjonijiet finanzjarji; 3) l-armonizzazzjoni tal-livell ta' korrezzjonijiet li 
jkopru kuntratti soġġetti għad-Direttivi u għall-prinċipji tat-Trattat. Barra minn hekk, l-ambitu tal-

                                                 
1 C(2011) 7321 finali. 
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linji gwida twessa’ hekk kif il-linji gwida l-ġodda japplikaw ukoll għal nefqa oħra għajr dik tal-
Fondi Strutturali jew tal-Fond ta’ Koeżjoni. 

Dawn il-linji gwida għandhom jiġu applikati meta jkunu qed jinħadmu korrezzjonijiet finanzjarji 
relatati ma’ irregolaritajiet misjuba wara d-data tal-adozzjoni tagħhom. B’rabta mas-sejbiet tal-
awditu u l-korrezzjonijiet finanzjarji tal-Fondi Strutturali, il-Fond ta’ Koeżjoni, l-EFF u l-erba’ 
Fondi mill-programm ġenerali “Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta’ Migrazzjoni” li għalihom il-
proċedura kontradittorja mal-Istat Membru tkun għadha għaddejja fid-data tal-adozzjoni ta’ dawn 
il-linji gwida, il-Kummissjoni se tapplika l-linji gwida eżistenti preċedenti (imsemmija fil-
premessa 5 ta’ din id-Deċiżjoni) jew dawn il-linji gwida, filwaqt li tiżgura li r-rata ta’ korrezzjoni 
tkun l-iktar waħda favorevoli għall-Istat Membru. 

Dawn il-linji gwida jindirizzaw ukoll il-ħtieġa li jiġu kkoreġuti l-evalwazzjonijiet tal-offerti 
milquta minn kunflitti tal-interess fir-rigward ta’ liema tip speċifiku ta’ irregolarità hija introdotta 
fit-Taqsima 2 (ara irregolarità Nru 21). 

Dawn il-linji gwida jikkontribwixxu wkoll biex jindirizzaw il-Parlament Ewropew 2010 fir-
rakkomandazzjoni tar-rilaxx biex jiġi armonizzat it-trattament tal-iżbalji relatati mal-akkwist 
pubbliku għal dawn l-oqsma ta’ politika li ġejjin: Agrikoltura u Riżorsi Naturali, Koeżjoni, 
Enerġija u Trasport u biex tkun promossa aktar armonizzazzjoni tal-kwantifikazzjoni tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri u tal-Kummissjoni ta’ irregolaritajiet fl-akkwist pubbliku. Il-Kummissjoni 
se tistieden lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri biex tapplika dawn il-linji gwida fil-kuntest tax-
xogħol ta’ awditjar tagħha, sabiex jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew 
imsemmija hawn fuq. 

It-tipi ta’ irregolaritajiet deskritti fit-Taqsima 2 huma l-aktar tipi ta’ irregolaritajiet li jinsabu ta' 
spiss. Irregolaritajiet oħra mhux imsemmija f’dik it-taqsima għandhom jiġu indirizzati 
b’konformità mal-prinċipju ta’ proporzjonalità u, fejn possibbli, b’analoġija għat-tipi ta’ 
irregolaritajiet identifikati f’dawn il-linji gwida. 

Meta l-Kummissjoni tiskopri irregolaritajiet marbuta man-nuqqas ta’ konformità mar-regoli tal-
akkwist pubbliku, għandha tistabbilixxi l-ammont tal-korrezzjoni finanzjarja applikabbli 
f’konformità ma’ dawn il-linji gwida. L-ammont tal-korrezzjoni finanzjarja huwa kkalkulat fid-
dawl tal-ammont tan-nefqa ddikjarat lill-Kummissjoni u marbut mal-kuntratt (jew parti minnu) 
affettwat mill-irregolarità. Il-perċentwali tal-iskala xierqa japplika għall-ammont tan-nefqa 
affettwata ddikjarata lill-Kummissjoni għall-finanzjament tal-kuntratt inkwistjoni. L-istess rata ta’ 
korrezzjoni għandha tiġi applikata wkoll għal kull nefqa futura marbuta mal-istess kuntratt 
affettwat, qabel ma din in-nefqa tiġi ċċertifikata lill-Kummissjoni. Eżempju prattiku: L-ammont 
tan-nefqa ddikjarata lill-Kummissjoni għal kuntratt ta’ xogħol konkluż wara l-applikazzjoni ta’ 
kriterji illegali huwa ta’ EUR 10 000 000. Jekk ir-rata ta’ korrezzjoni applikabbli hija 25 %, l-
ammont li għandu jitnaqqas mir-rendikont tan-nefqa lill-Kummissjoni huwa ta’ EUR 2 500 000. 
Għaldaqstant, il-finanzjament tal-Unjoni jitnaqqas fuq il-bażi tar-rata ta’ finanzjament rilevanti. 
Jekk wara, l-awtoritajiet nazzjonali ikun biħsiebhom jiddikjaraw nefqa ulterjuri li tikkonċerna l-
istess kuntratt u li hija affettwata mill-istess irregolarità, dik in-nefqa għandha tkun soġġetta għall-
istess rata ta’ korrezzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar, il-valur sħiħ tal-pagamenti relatati mal-kuntratt 
huma kkoreġuti abbażi tal-istess rata ta’ korrezzjoni. 

L-Istati Membri wkoll isibu irregolaritajietii; jekk jiġri dan, huma jkunu meħtieġa jwettqu l-
korrezzjonijiet neċessarji. L-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri huma rrakkomandati li 
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japplikaw l-istess kriterji u rati meta jikkoreġu l-irregolaritajiet misjuba mis-servizzi tagħhom 
stess, sakemm ma japplikawx standards aktar stretti. 

1.2. Il-bażi legali u d-dokumenti ta’ referenza  

Dawn il-linji gwida jieħdu kont tal-Artikolu 80(4) tar-Regolament (UE, EURATOM) 
Nru 966/2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, regoli speċifiċi 
għas-setturi applikabbli għal kofinanzjament mill-Unjoni skont il-metodu ta’ ġestjoni kondiviża, 
id-Direttiviiii, u d-dokumenti ta’ referenza speċifikati fit-taqsimiet 1.2.1 u 1.2.2, jiġifieri d-
Deċiżjoni dwar korrezzjonijiet finanzjarji, il-linji gwida EFF u l-komunikazzjoni interpretattiva 
tal-Kummissjoni nru  2006/C 179/02 dwar “il-liġi Komunitarja applikabbli għall-għoti ta’ 
kuntratti mhux, jew mhux kompletament) (soġġetti għad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi dwar l-
Akkwist Pubbliku”.  

Fit-taqsima 2, saret referenza għad-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tal-31 ta' Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-
servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali2 u d-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 fuq koordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' 
kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi 
pubbliċi3. Jekk proċedura jew kuntratt ta’ akkwist pubbliku huma rregolati minn Direttiva 
preċedenti jew sussegwenti, il-korrezzjoni se ssir f’konformità mat-taqsima 2, fejn dan ikun 
possibbli, jew b’analoġija għall-każijiet deskritti f’dik it-taqsima. Barra minn hekk, id-diversi 
dispożizzjonijiet ta’ akkwist pubbliku nazzjonali li jittrasponu d-Direttivi msemmija għandhom 
ikunu kkunsidrati wkoll bħala referenza meta jiġu analizzati l-irregolaritajiet inkwistjoni. 

1.2.1. Linji gwida dwar korrezzjonijiet finanzjarji 

Id-Deċiżjoni dwar korrezzjonijiet finanzjarji tapplika għall-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-
2013iv u tistabbilixxi l-qafas ġenerali u l-iskali ta’ korrezzjonijiet finanzjarji bl-istess rata 
applikata mill-Kummissjoni skont il-metodu ta’ ġestjoni kondiviża dwar il-Fond Ewropew tal-
Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni. Il-linji gwida EFF jirriflettu 
wkoll l-istess approċċ stabbilit fid-Deċiżjoni dwar korrezzjonijiet finanzjarji. Il-linji gwida 
preżenti jsegwu l-istess raġunament u l-iskala ta’ korrezzjonijiet. Id-deċiżjoni tal-IF, ERFIII, EBF 
u RF dwar korrezzjonijiet finanzjarji tirrifletti dan l-approċċ fir-rigward tal-erba’ Fondi mill-
Programm Ġenerali “Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta’ Migrazzjoni”. Id-dokument VI/5330/97 
jistipula l-linji gwida għall-kalkolu tal-konsegwenzi finanzjarji fit-tfassil tad-deċiżjoni rigward l-
Approvazzjoni tal-Kontijiet ta’ Garanzija tal-EAGGF. 

1.2.2. Il-liġi tal-Unjoni applikabbli għall-għoti ta’ kuntratti mhux (jew mhux 
kompletament) suġġett għad-Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku  

Kif stabbilit f’komunikazzjoni interpretattiva tal-Kummissjoni Nru 2006/C 179/02 dwar il-liġi 
Komunitarja applikabbli għall-għoti ta’ kuntratti mhux (jew mhux kompletament) suġġetti għad-
dispożizzjonijiet tad-Direttivi dwar l-Akkwist Pubbliku (minn issa ’l quddiem il-“komunikazzjoni 
interpretattiva”), il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kkonfermat li “ir-regoli u l-prinċipji 
tat-Trattat tal-KE japplikaw ukoll għal kuntratti li ma jaqgħux fl-ambitu tad-Direttivi”. 

                                                 
2 ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1–113. 
3 ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114–240. 
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Skont il-punti 1.1 u 1.2 tal-komunikazzjoni interpretattiva, l-entitajiet kontraenti mill-Istati 
Membri jridu jikkonformaw mar-regoli u l-prinċipji tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea meta huma jikkonkludu kuntratti pubbliċi li jaqgħu fl-ambitu tat-Trattat. Dawn il-
prinċipji jinkludu l-moviment ħieles tal-oġġetti (l-Artikolu 34 tat-TFUE), id-dritt ta' stabbiliment 
(l-Artikolu 49 tat-TFUE), il-libertà li tipprovdi servizzi (l-Artikolu 56 tat-TFUE), 
nondiskriminazzjoni u trattament indaqs, it-trasparenza, il-proporzjonalità u l-għarfien reċiproku.”  

Il-Qorti tal-Ġustizzja żviluppat sett ta’ standards bażiċi għall-għoti ta’ kuntratti pubbliċi li huma 
mnissla direttament mir-regoli u l-prinċipji tat-Trattat tal-KE. Il-prinċipji ta’ trattament indaqs u 
ta’ non-diskriminazzjoni fuq il-bażi tan-nazzjonalità jimplikaw obbligu ta’ trasparenza. Dan l-
obbligu, skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzjav, "jikkonsisti f’li jkun żgurat, għall-
benefiċċju ta’ kull offerent potenzjali, grad ta’ riklamar suffiċjenti sabiex jippermetti li s-suq tas-
servizzi jinfetaħ għall-kompetizzjoni u l-imparzjalità tal-proċeduri li għandhom jiġu riveduti".”  

Il-kunċett ta’ “grad suffiċjenti ta’ reklamar” vi irid jiġi interpretat fid-dawl tal-prinċipji mħaddna 
fit-Trattat, kif interpretat mill-Qorti tal-Ġustizzja u miġbur fil-qosor fil-komunikazzjoni 
interpretattiva.  

Fid-dawl tas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każijiet C-412/044, il-każijiet konġunti C-147/06 u 
C-148/065, u C-507/036, fil-kuntest ta’ proċedura ta’ ksur, meta jitolbu nuqqas ta’ konformità mar-
regoli u l-prinċipji tat-Trattat “huwa f'idejn il-Kummissjoni li tistabbilixxi li” 

- minkejja l-fatt li kuntratt mhuwiex (jew mhuwiex kompletament) soġġett għad-dispożizzjonijiet 
tad-Direttivi, il-kuntratt inkwistjoni "kien ta’ ċertu interess għal impriża li tinsab fi Stat Membru 
differenti minn dak tal-Awtorità Kontraenti rilevanti, u  

- li dik l-impriża ma kinitx kapaċi tesprimi l-interess tagħha f’dak il-kuntratt minħabba li ma 
kellhiex aċċess għal informazzjoni xierqa qabel ma ngħatat il-kuntratt”vii.  

Skont il-paragrafu 34 tas-sentenza fil-Każ C-507/03, “sempliċi indikazzjoni [mill-Kummissjoni] 
(…), tal-eżistenza ta’ lment indirizzat lilha li jirrigwarda s-suq inkwistjoni mhuwiex biżżejjed 
sabiex juri li dan il-kuntratt għandu interess transfruntiera ċert u li konsegwentement, tiġi 
ddikjarata l-eżistenza ta’ nuqqas”. 

F’dan il-kuntest, meta jiġu skoperti każijiet ta’ apparentement nuqqas ta’ rispett tal-prinċipji ta’ 
trasparenza u nondiskriminazzjoni f'kuntratti li mhumiex (jew mhumiex kompletament) soġġetti 
għad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi, hemm bżonn jiġi ddeterminat jekk hemmx xi elementi li 
jissostanzjaw l-interess transfruntiera, inklużi dawn li ġejjin: 

- is-suġġett tal-kuntratt,  

- il-valur stmat tiegħu, l-ispeċifiċitajiet tas-settur ikkonċernat (id-daqs u l-istruttura tas-suq, il-
prassi kummerċjali, eċċ.),  

- il-lokazzjoni ġeografiku tal-post ta’ prestazzjoni,  

                                                 
4 Il-Kummissjoni v. l-Italja [2008] Ġabra I-619. 
5 SECAP SpA u Santorso Soc. V. Comune di Torino [2008] Ġabra I-3565. 
6 Il-Kummissjoni v. l-Irlanda [2007] Ġabra I-9777. 
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- evidenza ta’ offerti mitluba minn Stati Membri oħra jew ta' interess espress mill-kumpaniji minn 
Stat Membru differenti.  

Minkejja l-eżistenza ta’ ċertu interess transfruntieraviii marbut ma’ kuntratt mogħti li mhuwiex 
(jew mhuwiex kompletament) soġġett għad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi, xorta waħda hemm 
bżonn li jiġi eżaminat jekk in-nefqa ddikjarata għal dak il-kuntratt hijiex konformi mar-regoli 
nazzjonali dwar l-akkwist pubbliku.   

Jekk ikun hemm interess transfruntiera jew ikun hemm nuqqas ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali, il-Kummissjoni tista’ tipproponi l-applikazzjoni ta’ korrezzjoni finanzjarja bbażata fuq 
il-kriterji stabbiliti hawn taħt fit-taqsima 1.3 u fuq l-iskali tal-korrezzjonijiet definiti fit-taqsima 2. 
Meta tivvaluta l-każijiet ta' nuqqas ta’ konformità mal-liġi nazzjonali dwar l-akkwist pubbliku, il-
Kummissjoni tqis ir-regoli interpretattivi nazzjonali mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. 

1.3. Il-kriterji li għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġi deċiż liema rata ta’ korrezzjoni 
għandha tiġi applikata  

Dawn il-linji gwida jistabbilixxu firxa ta’ korrezzjonijiet ta’ 5 %, 10 %, 25 % u 100 % li jiġu 
applikati għan-nefqa ta’ kuntratt. Huma jqisu s-serjetà tal-irregolarità u l-prinċipju tal-
proporzjonalità. Dawn ir-rati tal-korrezzjonijiet huma applikati meta ma jkunx possibbli li 
tikkwantifika b’mod preċiż l-implikazzjonijiet finanzjarji għall-kuntratt inkwistjoni. 

Il-gravità ta' irregolarità marbuta man-nuqqas ta' konformità mar-regola dwar l-akkwist pubbliku 
u l-impatt finanzjarju relatat fuq il-baġit tal-Unjoni jiġi stmat b'kunsiderazzjoni tal-fatturi li ġejjin: 
livell ta' kompetizzjoni, trasparenza u trattament indaqs. Meta n-nuqqas ta’ konformità inkwistjoni 
jkollu effett deterrenti fuq l-offerenti potenzjali jew meta n-nonkonformità twassal għall-għoti ta’ 
kuntratt għal offerta oħra għajr dik li kellha tingħata, dan huwa indikatur qawwi li l-irregolarità 
tkun waħda serja. 

Meta l-irregolarità tkun biss ta’ natura formali mingħajr ebda impatt finanzjarju attwali jew 
potenzjali, mhi se ssir l-ebda korrezzjoni. 

Fejn jinstabu għadd ta’ irregolaritajiet fl-istess proċedura tal-offerti, ir-rati tal-korrezzjoni ma 
jkunux kumulati, u l-irregolarità l-aktar serja titqies bħala indikazzjoni biex tiġi deċiża r-rata ta’ 
korrezzjoni (5 %, 10 %, 25 % jew 100 %). 

Wara li ġiet implimentata l-korrezzjoni ta’ ċertu tip ta’ irregolaritajiet u l-Istat Membru ma jiħux 
miżuri korrettivi xierqa fir-rigward ta’ sejħiet għall-offerti oħra affettwati mill-istess tip ta’ 
irregolaritajiet, ir-rati tal-korrezzjonijiet finanzjarji jistgħu jiżdiedu għal livell ogħla ta’ 
korrezzjoni (jiġifieri 10 %, 25 % jew 100 %). 

Korrezzjoni finanzjarja ta' 100% tista' tiġi applikata fl-iktar każijiet serji meta l-irregolarità tkun 
tiffavorixxi ċertu/i offerent(i)/ kandidat(i) jew meta l-irregolarità tirrelata ma' frodi, kif stabbilit 
minn korp amministrattiv jew ġudizzjarju kompetenti. 
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2. TIPI EWLENIN TA’ IRREGOLARITAJIET U RATI KORRISPONDENTI TA’ KORREZZJONIJIET FINANZJARJI 

2.1. Avviż tal-kuntratt u speċifikazzjonijiet tal-offerta 

Nru Tip ta’ irregolarità Liġi applikabbli / dokument 
ta’ referenza 

Deskrizzjoni tal-irregolarità Rata ta’ korrezzjoni 

1. Nuqqas ta’ pubblikazzjoni ta’ avviż 
tal-kuntratt. 

L-Artikoli 35 u 58 tad-
Direttiva  2004/18/KE. 

L-Artikolu 42 tad-Direttiva 
2004/17/KE 

It-Taqsima 2.1 tal-
Komunikazzjoni 
interpretattiva tal-
Kummissjoni Nru  2006/C 
179/02 

L-avviż tal-kuntratt ma ġiex 
ippubblikat skont ir-regoli 
rilevanti (eż. pubblikazzjoni f’Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea (ĠUUE) fejn din hija 
meħtieġa mid-Direttiviix). 

100 %  

25 % jekk il-pubblikazzjoni ta’ 
avviż(i) tal-kuntratt tkun meħtieġa 
mid-Direttivi u l-avviż(i) tal-
kuntratt ma ġiex/ġewx 
ippubblikat(i) fil-ĠUUE iżda 
kien(u) ippubblikat(i) b’mod li 
jiżgura li impriża li tinsab fi Stat 
Membru ieħor ikollha aċċess għal 
informazzjoni xierqa rigward l-
akkwist pubbliku qabel ma 
jingħata, sabiex tkun f’pożizzjoni 
li tissottometti offerta jew tesprimi 
l-interess tagħha biex tipparteċipa 
fil-kisba tal-kuntratt. Fil-prattika, 
dan jimplika li jew l-avviż tal-
kuntratt kien ippubblikat fil-livell 
nazzjonali (wara l-leġiżlazzjoni 
jew ir-regoli nazzjonali f’dak ir-
rigward) jew l-istandards bażiċi 
għar-reklamar ta’ kuntratti kienu 
rispettati. Għal aktar dettalji dwar 
dawn l-istandards, ara t-
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Nru Tip ta’ irregolarità Liġi applikabbli / dokument 
ta’ referenza 

Deskrizzjoni tal-irregolarità Rata ta’ korrezzjoni 

taqsima 2.1 tal-Komunikazzjoni 
interpretattiva tal-Kummissjoni 
Nru  2006/C 179/02. 

2. Qsim artifiċjali ta’ kuntratti ta' 
xogħlijiet/servizzi/fornimenti. 

L-Artikolu 9(3) tad-Direttiva  
2004/18/KE 

L-Artikolu 17(2) tad-Direttiva 
2004/17/KE 

 

Proġett ta’ xogħlijiet jew xiri 
propost ta’ ċerta kwantità ta’ 
fornimenti u/jew servizzi hija 
suddiviża li jirriżulta li dawn 
jaqgħu barra mill-ambitu tad-
Direttivi, jiġifieri, il-prevenzjoni 
tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-
ĠUUE għas-sett kollu ta’ 
xogħlijiet, servizzi jew provvisti 
inkwistjoni. 

100 %  

25 % jekk il-pubblikazzjoni ta’ 
avviż(i) tal-kuntratt tkun meħtieġa 
mid-Direttivi u l-avviż tal-kuntratt 
ma ġiex ippubblikat fil-ĠUUE 
iżda kien ippubblikat b’mod li 
jiżgura li impriża li tinsab fi Stat 
Membru ieħor ikollha aċċess għal 
informazzjoni xierqa rigward l-
akkwist pubbliku qabel ma 
jingħata, sabiex tkun f’pożizzjoni 
li tissottometti offerta jew tesprimi 
l-interess tagħha biex tipparteċipa 
fil-kisba tal-kuntratt. Fil-prattika, 
dan jimplika li jew l-avviż tal-
kuntratt kien ippubblikat fil-livell 
nazzjonali (wara l-leġiżlazzjoni 
jew ir-regoli nazzjonali f’dak ir-
rigward) jew l-istandards bażiċi 
għar-reklamar ta’ kuntratti kienu 
rispettati. Għal aktar dettalji dwar 
dawn l-istandards, ara t-
taqsima 2.1 tal-Komunikazzjoni 



 

10 

 

Nru Tip ta’ irregolarità Liġi applikabbli / dokument 
ta’ referenza 

Deskrizzjoni tal-irregolarità Rata ta’ korrezzjoni 

interpretattiva tal-Kummissjoni 
Nru  2006/C 179/02.  

3. Nuqqas ta’ konformità ma' 

- limiti ta’ żmien li fih jintlaqgħu l-
offerti;  

jew 

- limiti ta’ żmien li fih jintlaqgħu l-
offertix;  

L-Artikolu 38 tad-Direttiva 
2004/18/KE 

L-Artikolu 45 tad-Direttiva 
2004/17/KE 

 

Il-limiti ta’ żmien li fih jintlaqgħu 
l-offerti (jew jaslu t-talbiet għall-
parteċipazzjoni) kienu inqas mil-
limiti ta’ żmien fid-Direttivi. 

25 % jekk ikun hemm tnaqqis fil-
limiti ta’ żmien > = 50 %  

10 % jekk ikun hemm tnaqqis fil-
limiti ta’ żmien > = 30 % 

5 % għal kull tnaqqis ieħor fil-
limiti ta’ żmien (din ir-rata ta’ 
korrezzjoni tista’ titnaqqas għal 
bejn 2 % u 5 % meta ma jkunx 
ikkunsidrat li n-natura u l-gravità 
tan-nuqqas jiġġustifikaw rata ta’ 
korrezzjoni ta’ 5 %). 

4. Ma kienx hemm biżżejjed ħin għall-
offerenti/kandidati potenzjali biex 
jiksbu dokumentazzjoni tal-offerti. 

 

L-Artikolu 39(1) tad-Direttiva 
2004/18/KE  

L-Artikolu 46(1) tad-Direttiva 
2004/17/KE 

It-tul ta' żmien għall-
offerenti/kandidati potenzjali biex 
jiksbu d-dokumentazzjoni tal-
offerti huwa qasir wisq, u b’hekk 
joħloq ostakli mhux ġustifikati 
għall-ftuħ tal-akkwist pubbliku 
għall-kompetizzjoni. 

Il-korrezzjonijiet huma applikati 
fuq bażi ta’ każ b’każ. Fid-
determinazzjoni tal-livell ta' 

25 % jekk iż-żmien disponibbli 
għall-offerenti/kandidati biex 
jiksbu d-dokumentazzjoni tal-
offerti hija inqas minn 50 % tal-
limiti ta’ żmien li fih jintlaqgħu l-
offerti (f’konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti). 

10 % jekk iż-żmien disponibbli 
għall-offerenti/kandidati biex 
jiksbu d-dokumentazzjoni tal-
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Nru Tip ta’ irregolarità Liġi applikabbli / dokument 
ta’ referenza 

Deskrizzjoni tal-irregolarità Rata ta’ korrezzjoni 

korrezzjoni, se jiġu kkunsidrati l-
fatturi mitiganti possibbli relatati 
mal-ispeċifiċità u l-kumplessità 
tal-kuntratt, b’mod partikolari ta’ 
piż amministrattiv possibbli jew 
diffikultajiet fl-għoti fid-
dokumentazzjoni tal-offerti. 

offerti hija inqas minn 60 % tal-
limiti ta’ żmien li fih jintlaqgħu l-
offerti (f’konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti). 

5 % jekk iż-żmien disponibbli 
għall-offerenti/kandidati biex 
jiksbu d-dokumentazzjoni tal-
offerti hija inqas minn 80 % tal-
limiti ta’ żmien li fih jintlaqgħu l-
offerti (f’konformità mad-
dispożizzjonijiet rilevanti). 

5. Nuqqas ta’ pubblikazzjoni ta' 

- limiti estiżi ta’ żmien li fih 
jintlaqgħu l-offerti;  

jew 

- limiti estiżi ta’ żmien li fih 
jintlaqgħu t-talbiet ta' 
parteċipazzjonixi. 

L-Artikoli 2 u l-Artikolu 38(7) 
tad-Direttiva 2004/18/KE. 

l-Artikoli 10, 45(9) tad-
Direttiva 2004/17/KE; 

Il-limiti ta’ żmien li fih jintlaqgħu 
l-offerti (jew it-talbiet ta' 
parteċipazzjoni) ġew estiżi 
mingħajr pubblikazzjoni skont ir-
regoli rilevanti (jiġifieri, il-
pubblikazzjoni fil-ĠUUE jekk l-
akkwist pubbliku huwa kopert 
mid-Direttivi). 

10 % 

Il-korrezzjoni tista’ titnaqqas għal 
5 %, skont il-gravità tal-
irregolarità. 

 

6. Każijiet li ma jiġġustifikawx l-użu ta' 
proċedura negozjata b'pubblikazzjoni 
preċedenti ta' avviż tal-kuntratt 

L-Artikolu 30(1) tad-Direttiva  
2004/18/KE 

L-awtorità kontraenti tagħti 
kuntratt pubbliku bi proċedura 
negozjata, wara l-pubblikazzjoni 
ta’ avviz ta’ kuntratt, iżda tali 
proċedura mhix ġustifikata mid-

25 % 

Il-korrezzjoni tista’ titnaqqas għal 
10% jew 5 %, skont il-gravità tal-
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Nru Tip ta’ irregolarità Liġi applikabbli / dokument 
ta’ referenza 

Deskrizzjoni tal-irregolarità Rata ta’ korrezzjoni 

dispożizzjonijiet rilevanti. irregolarità. 

 

7. Għall-għoti tal-kuntratti fil-qasam 
tad-difiża u s-sigurtà li jaqgħu taħt id-
Direttiva 2009/81/KE speċifikament, 
ġustifikazzjoni inadegwata għan-
nuqqas ta’ pubblikazzjoni ta’ avviż 
tal-kuntratt 

Id-Direttiva 2009/81/KE L-awtorità kontraenti tagħti 
kuntratt pubbliku fil-qasam tad-
difiża u s-sigurtà permezz ta’ 
djalogu kompetittiv jew 
proċedura nnegozjata mingħajr il-
pubblikazzjoni ta’ avviż tal-
kuntratt billi ċ-ċirkostanzi ma 
jiġġustifikawx l-użu ta’ tali 
proċedura. 

100 % 

Il-korrezzjoni tista’ titnaqqas għal 
25%, 10% jew 5%, skont il-gravità 
tal-irregolarità. 

 

8. Li tonqos milli tiddikjara: 

- il-kriterji tal-għażla fl-avviż tal-
kuntratt; 

u/jew  

- il-kriterji tal-għotja (u l-ippeżar 
tagħhom) fl-avviż tal-kuntratt jew fl-
ispeċifikazzjonijiet tal-offerta. 

L-Artikoli 36, 44, 45 sa 50 u 
53 tad-Direttiva 2004/18/KE u 
l-Annessi VII-A (avviżi ta’ 
kuntratti pubbliċi: il-punti 17 u 
23) u VII-B (avviżi ta' 
konċessjonijiet ta’ xogħlijiet 
pubbliċi: il-punt 5) tagħhom. 

L-Artikoli 42, 54 u 55 u l-
Anness XIII tad-Direttiva 
2004/17/KE 

L-avviż tal-kuntratt ma jistipulax 
il-kriterji tal-għażla. 

U/jew 

Meta la l-avviż tal-kuntratt u 
lanqas l-ispeċifikazzjonijiet tal-
offerta ma jiddeskrivu f’biżżejjed 
dettall il-kriterji tal-għoti kif 
ukoll l-ippeżar tagħhom. 

25 % 

Il-korrezzjoni tista’ titnaqqas għal 
10 % jew 5 % jekk il-kriterji tal-
għażla/għoti kienu indikati fl-
avviż tal-kuntratt (jew fl-
ispeċifikazzjonijiet tal-offerti, fir-
rigward tal-kriterji tal-għotja) iżda 
b'mhux biżżejjed dettall. 
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Nru Tip ta’ irregolarità Liġi applikabbli / dokument 
ta’ referenza 

Deskrizzjoni tal-irregolarità Rata ta’ korrezzjoni 

9. Għażla illegali u/jew diskriminatorja 
u/jew kriterji tal-għoti stipulati fl-
avviż tal-kuntratt jew fid-dokumenti 
tal-offerti 

L-Artikoli 45 sa 50 u 53 tad-
Direttiva 2004/18/KE 

L-Artikoli 54 u 55 tad-
Direttiva 2004/17/KE. 

Każijiet fejn l-operaturi kienu 
skoraġġuti milli jagħmlu offerti 
minħabba għażla illegali u/jew 
kriterji tal-għoti stipulati fl-avviż 
tal-kuntratt jew fid-dokumenti 
tal-offerti. Pereżempju: 

- l-obbligu li diġà jkollok 
stabbiliment jew rappreżentant 
fil-pajjiż jew ir-reġjun; 

- li l-offerenti diġà jkollhom 
esperjenza fil-pajjiż jew ir-reġjun. 

 

25 %  

Il-korrezzjoni tista’ titnaqqas għal 
10% jew 5%, skont il-gravità tal-
irregolarità. 

 

10. Il-kriterji tal-għażla mhux relatati u 
proporzjonati għas-suġġett tal-
kuntratt 

L-Artikolu 44(2) tad-Direttiva  
2004/18/KE 

L-Artikolu 54(2) tad-Direttiva  
2004/17/KE 

 

Meta jkun jista’ jintwera li l-
livelli minimi tal-kapaċità tal-
abilità għal kuntratt speċifiku 
mhumiex relatati u proporzjonati 
għas-suġġett tal-kuntratt, u 
b’hekk ma jiżgurawx aċċess 
ugwali lill-offerenti jew 
għandhom l-effett li joħolqu 
ostakli mhux ġustifikati għall-
ftuħ tal-akkwist pubbliku għall-
kompetizzjoni. 

25 %  

Il-korrezzjoni tista’ titnaqqas għal 
10% jew 5%, skont il-gravità tal-
irregolarità. 
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Nru Tip ta’ irregolarità Liġi applikabbli / dokument 
ta’ referenza 

Deskrizzjoni tal-irregolarità Rata ta’ korrezzjoni 

11. Speċifikazzjonijiet tekniċi 
diskrimantorji   

L-Artikolu 23(2) tad-Direttiva  
2004/18/KE 

L-Artikolu 34(2) tad-Direttiva  
2004/17/KE 

It-twaqqif ta' standards tekniċi li 
huma speċifiċi wisq, u li b’hekk 
ma jiżgurawx aċċess ugwali lill-
offerenti jew li jħallu l-effett li 
joħolqu ostakli mhux ġustifikati 
għall-ftuħ tal-akkwist pubbliku 
għall-kompetizzjoni. 

25 % 

Il-korrezzjoni tista’ titnaqqas għal 
10% jew 5%, skont il-gravità tal-
irregolarità. 

12. Definizzjoni insuffiċjenti tas-suġġett 
tal-kuntratt  

L-Artikolu 2 tad-Direttiva 
2004/18/KE 

L-Artikolu 10 tad-Direttiva 
2004/17/KE  
 
Każijiet C-340/02 (il-
Kummissjoni/Franza) u C-
299/08 (il-
Kummissjoni/Franza) 

Id-deskrizzjoni fl-avviż tal-
kuntratt u/jew fl-
ispeċifikazzjonijiet tal-offerta 
mhuwiex biżżejjed għall-
offerenti/kandidati potenzjali biex 
jiġi ddeterminat is-suġġett tal-
kuntratt. 

10 %  

Il-korrezzjoni tista’ titnaqqas għal 
5 %, skont il-gravità tal-
irregolarità. 

F'każ li x-xogħlijiet implimentati 
ma jkunux ġew ippubblikati, l-
ammont korrispondenti huwa 
soġġett għal korrezzjoni ta’ 100 % 

 

2.2. Evalwazzjoni tal-offerti 

Nru Tip ta’ irregolarità Bażi legali / 
dokument ta’ 
referenza 

Deskrizzjoni tal-irregolarità Rata ta’ 
korrezzjoni 

13. Modifika tal-kriterji tal-għażla wara li 
jinfetħu l-offerti, li jirriżultaw 

L-Artikoli 2 u l-
Artikolu 44(1) tad-

Il-kriterji tal-għażla kienu ġew immodifikati matul il-fażi 
tal-għażla, li rriżultaw f’aċċettazzjoni ta’ offerenti li ma 

25 %  
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Nru Tip ta’ irregolarità Bażi legali / 
dokument ta’ 
referenza 

Deskrizzjoni tal-irregolarità Rata ta’ 
korrezzjoni 

f’aċċettazzjoni żbaljata tal-offerenti. Direttiva 
2004/18/KE. 

L-Artikoli 10 u l-
Artikolu 54(2) tad-
Direttiva 
2004/17/KE. 

kellhomx jiġu aċċettati li kieku ġew segwiti l-kriterji tal-
għażla. 

Il-korrezzjoni tista’ 
titnaqqas għal 10% 
jew 5%, skont il-
gravità tal-
irregolarità. 

14. Modifika tal-kriterji tal-għażla wara li 
jinfetħu l-offerti, li jirriżultaw f’rifjut 
żbaljat tal-offerenti.  

 

L-Artikoli 2, 44(1) 
tad-Direttiva 
2004/18/KE; 

L-Artikoli 10, 54(2) 
tad-Direttiva 
2004/17/KE; 

Il-kriterji tal-għażla kienu ġew immodifikati matul il-fażi 
tal-għażla, li rriżultaw fir-rifjut ta’ offerenti li ma 
kellhomx jiġu rrifjutati li kieku ġew segwiti l-kriterji tal-
għażla. 

25 %  
Il-korrezzjoni tista’ 
titnaqqas għal 10% 
jew 5%, skont il-
gravità tal-
irregolarità. 

15. L-evalwazzjoni tal-offerenti/kandidati 
bl-użu tal-għażla illegali jew il-kriterji 
tal-għoti 

L-Artikolu 53 tad-
Direttiva 
2004/18/KE 

L-Artikolu 55 tad-
Direttiva 
2004/17/KE 

Matul l-evalwazzjoni tal-offerenti/kandidati, il-kriterji 
tal-għażla ġew użati bħala kriterji tal-għoti ta’ kuntratt, 
jew il-kriterji tal-għoti (jew koeffiċjenti ta' korrezzjoni 
jew sottokriterji rispettivi) indikati fl-avviż tal-kuntratt 
jew fl-ispeċifikazzjonijiet tal-offerti ma kienux segwiti, li 
rriżulta fl-applikazzjoni ta’ għażla illegali jew kriterji tal-
għoti. 

Eżempju: Sottokriterji użati għall-għoti ta' kuntratt 
mhumiex relatati mal-kriterji tal-għoti mniżżla fl-avviż 
tal-kuntratt/fl-ispeċifikazzjonijiet tal-offerta. 

25 % 

Il-korrezzjoni tista’ 
titnaqqas għal 10% 
jew 5%, skont il-
gravità tal-
irregolarità. 
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Nru Tip ta’ irregolarità Bażi legali / 
dokument ta’ 
referenza 

Deskrizzjoni tal-irregolarità Rata ta’ 
korrezzjoni 

16. Nuqqas ta’ trasparenza u/jew 
trattament indaqs matul l-evalwazzjoni 

L-Artikoli 2 u 43 
tad-Direttiva 
2004/18/KE. 

L-Artikolu 10 tad-
Direttiva 
2004/17/KE 

Ir-rendikont tal-entrati li jikkonċerna b’mod partikolari l-
punteġġ mogħti għal kull offerta mhux ċar/ġustifikat jew 
nieqes mit-trasparenza jew ma jeżistix. 

U/jew  

Ir-rapport ta’ evalwazzjoni ma jeżistix jew ma jkunx 
iħaddan fih l-elementi kollha meħtieġa mid-
dispożizzjonijiet rilevanti. 

25 %  

Il-korrezzjoni tista’ 
titnaqqas għal 10% 
jew 5 %, skont il-
gravità tal-
irregolarità. 

17. Modifika ta’ offerta matul l-
evalwazzjoni 

L-Artikolu 2 tad-
Direttiva 
2004/18/KE 

L-Artikolu 10 tad-
Direttiva 
2004/17/KE 

L-awtorità kontraenti tippermetti lill-offerent/kandidat 
jimmodifika l-offerta tiegħu matul l-evalwazzjoni tal-
offerti. 

25 %  

Il-korrezzjoni tista’ 
titnaqqas għal 10% 
jew 5 %, skont il-
gravità tal-
irregolarità. 

18. Negozjati matul il-proċedura tal-għoti  L-Artikolu 2 tad-
Direttiva 
2004/18/KE 

L-Artikolu 10 tad-
Direttiva 
2004/17/KE 

Fil-kuntest ta’ proċedura miftuħa jew ristretta, l-awtorità 
kontraenti tinnegozja mal-offerenti matul l-istadju ta’ 
evalwazzjoni, li jwassal għal modifika sostanzjali tal-
kundizzjonijiet inizjali stipulati fl-avviż ta’ kuntratt jew 
fl-ispeċifikazzjonijiet tal-offerti.  

25 % 

Il-korrezzjoni tista’ 
titnaqqas għal 10% 
jew 5 %, skont il-
gravità tal-
irregolarità. 
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Nru Tip ta’ irregolarità Bażi legali / 
dokument ta’ 
referenza 

Deskrizzjoni tal-irregolarità Rata ta’ 
korrezzjoni 

19. Proċedura negozjata b’pubblikazzjoni 
minn qabel ta’ avviż ta’ kuntratt 
b'modifika sostanzjali tal-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-avviż tal-
kuntratt jew fl-ispeċifikazzjonijiet tal-
offertixii  

L-Artikolu 30 tad-
Direttiva  
2004/18/KE 

Fil-kuntest ta’ proċedura ta’ negozjar b’pubblikazzjoni 
preċedenti ta’ avviż tal-kuntratt, il-kundizzjonijiet inizjali 
tal-kuntratt kienu sostanzjalment mibdula, li b’hekk 
jiġġustifika l-pubblikazzjoni ta’ sejħa għall-offerti ġdida. 

25 % 

Il-korrezzjoni tista’ 
titnaqqas għal 10% 
jew 5 %, skont il-
gravità tal-
irregolarità. 

 

20. Rifjut ta’ offerti anormalment baxxi L-Artikolu 55 tad-
Direttiva  
2004/18/KE 

L-Artikolu 57 tad-
Direttiva  
2004/17/KE 

L-offerti jidhru anormalment baxxi b'rabta mal-oġġetti, 
ix-xogħlijiet jew is-servizzi iżda l-awtorità kontraenti, 
qabel ma tkun tirrifjuta dawk l-offerti, ma titlobx bil-
miktub, id-dettalji tal-elementi li jiffurmaw l-offerta li 
hija tqis rilevanti. 

25 % 

 

21. Kunflitt ta’ interess  L-Artikolu 2 tad-
Direttiva 
2004/18/KE 

L-Artikolu 10 tad-
Direttiva 
2004/17/KE 

Meta kunflitt ta’ interess ikun ġie stabbilit minn korp 
ġudizzjarju jew amministrattiv kompetenti, jew mill-parti 
tal-benefiċjarju tal-kontribuzzjoni mħallsa mill-Unjoni 
jew l-awtorità kontraenti. 

 

100 % 
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2.3. Implimentazzjoni tal-kuntratt 

Nru Tip ta’ irregolarità Bażi legali / 
dokument ta’ 
referenza 

Deskrizzjoni tal-irregolarità Rata ta’ korrezzjoni 

22. Modifika sostanzjali tal-elementi tal-
kuntratt stabbiliti fl-avviż tal-kuntratt 
jew fl-ispeċifikazzjonijiet tal-
offertixiii 

L-Artikolu 2 tad-
Direttiva 
2004/18/KE 

L-Artikolu 10 
tad-Direttiva 
2004/17/KE 
Ġurisprudenza:  

Każ C-496/99 P, 
CAS Succhi di 
frutta SpA, [2004] 
Ġabra I- 3801 il-
paragrafi 116 u 
118 

Każ C-340/02. il-
Kummissjoni vs 
Franza [2004] 
Ġabra I- 9845 

Każ C-91/08, 
Wall AG, [2010] 
Ġabra I- 2815 

L-elementi essenzjali tal-għoti tal-
kuntratt jinkludu iżda mhumiex limitati 
għall-prezzxiv, in-natura tax-xogħlijiet, il-
perjodu ta' tlestija, it-termini tal-ħlas, u l-
materjali użati. Dejjem huwa neċessarju 
li ssir analiżi fuq bażi ta’ każ b’każ ta’ 
dak li huwa element essenzjali. 

25 % tal-ammont tal-kuntratt 

flimkien ma' 

il-valur tal-ammont addizzjonali tal-
kuntratt li jirriżulta minn modifika 
sostanzjali tal-elementi tal-kuntratt. 
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Nru Tip ta’ irregolarità Bażi legali / 
dokument ta’ 
referenza 

Deskrizzjoni tal-irregolarità Rata ta’ korrezzjoni 

 

23. Tnaqqis fl-ambitu tal-kuntratt L-Artikolu 2 tad-
Direttiva 
2004/18/KE 

L-Artikolu 10 
tad-Direttiva 
2004/17/KE 

Il-kuntratt ingħata f’konformità mad-
Direttivi, iżda kien segwit minn tnaqqis 
fl-ambitu tal-kuntratt. 

Valur tat-tnaqqis fl-ambitu 

Flimkien ma' 

25 % tal-valur tal-ambitu finali (biss 
meta t-tnaqqis fl-ambitu tal-kuntratt 
ikun sostanzjali). 

24. Għoti ta’ kuntratti ta' 
xogħlijiet/servizzi/fornimenti 
addizzjonali (jekk għotja ta’ dan it-
tip tikkostitwixxi modifika 
sostanzjali tat-termini oriġinali tal-
kuntratt xv) mingħajr kompetizzjoni 
fin-nuqqas ta’ waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin 

- urġenza estrema kaġun ta' ġrajjiet 
imprevedibbli;  

- ċirkustanza imprevedibblixvi għal 
xogħlijiet, servizzi, provvisti 
komplementari. 

Il-punt 1(c) u l-
punt 4(a) tal-
Artikolu 31 tad-
Direttiva 
2004/18/KE 

Il-kuntratt prinċipali ngħata skont id-
dispożizzjonijiet rilevanti, iżda kien 
segwit minn kuntratt wieħed jew aktar 
ta’ xogħlijiet/servizzi/fornimenti 
addizzjonali (kemm jekk formalizzat bil-
miktub u kemm jekk le) mogħtija 
mingħajr konformità mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttivi, jiġifieri, 
id-dispożizzjonijiet marbuta ma’ 
proċeduri negozjati mingħajr 
pubblikazzjoni għal raġunijiet ta’ 
urġenza estrema, ikkawżata minn ġrajjiet 
imprevedibbli jew għall-għoti ta’ 
provvisti, xogħlijiet u servizzi 
komplementari. 

100 % tal-valur tal-kuntratt 
supplementari. 

Meta t-total ta' kuntratti ta’ 
xogħlijiet/servizzi/fornimenti 
addizzjonali (kemm jekk formalizzat 
bil-miktub u kemm jekk le) mogħtija 
mingħajr konformità mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttivi ma 
jaqbiżx il-livelli limitu tad-Direttivi u 
50 % tal-valur tal-kuntratt oriġinali, il-
korrezzjoni tista’ titnaqqas għal 25 %. 

25. Xogħlijiet addizzjonali jew servizzi li 
jaqbżu l-limitu stabbilit fid-

L-aħħar 
subparagrafu 

Il-kuntratt ewlieni ngħata skont id-
dispożizzjonijiet tad-Direttivi, iżda kien 

100 % tal-ammont li jeċċedi 50 % tal-
valur tal-kuntratt oriġinali  
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Nru Tip ta’ irregolarità Bażi legali / 
dokument ta’ 
referenza 

Deskrizzjoni tal-irregolarità Rata ta’ korrezzjoni 

dispożizzjonijiet rilevanti  

 

§4(a) tal-
Artikolu 31 tad-
Direttiva 
2004/18/KE 

segwit minn kuntratt wieħed jew aktar 
supplimentari li jaqbżu l-valur tal-
kuntratt oriġinali b’iktar minn 50 %xvii.  

 

 

                                                 

NOTI FINALI: 
i Kuntratti pubbliċi taħt il-limiti minimi għall-applikazzjoni tad-Direttivi u l-kuntratti pubbliċi għal servizzi elenkati fl-Anness I B tad-Direttiva tal-Kunsill 92/50/KEE, l-
Anness XVI B tad-Direttiva 93/38/KEE, l-Anness II B tad-Direttiva 2004/18/KE u l-Anness XVII B għad-Direttiva 2004/17/KE. 
ii Fil-kuntest tal-Fondi Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni, jiġi nnutat dan li ġej. 

Id-“Dokument ta’ gwida dwar verifiki ta’ ġestjoni li għandhom jitwettqu mill-Istati Membri fuq operazzjonijiet kofinanzjati mill-Fondi Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni 
għall-perjodu ta’ programmazzjoni  2007 – 2013” (Nota COCOF 08/0020/04 tal-5 ta’ Ġunju 2008), jistipula l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar kif il-verifiki ta' ġestjoni 
għandhom jiġu organizzati sabiex jipprevjenu u jsibu l-irregolaritajiet fil-qasam tal-akkwist pubbliku. Kif iddikjarat f’dan id-dokument, "il-verifiki għandhom jitwettqu 
kemm jista’ jkun malajr wara li jkun seħħ il-proċess partikolari peress li sikwit ikun diffiċli tittieħed azzjoni korrettiva aktar 'il quddiem."  

L-Istat Membru għandu l-obbligu li jiżgura li l-operazzjonijiet jintgħażlu għal finanzjament skont regoli nazzjonali u tal-UE applikabbli (l-Artikoli 60(a)-(b) u 61(b)ii tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006), inklużi dawk relatati mal-akkwist pubbliku: 
a) Meta kontroll ex-ante nazzjonali jsib li l-proċedura tal-offerti użata għal kuntratt pubbliku tkun kisret ir-regoli tal-akkwist pubbliku u dan il-kuntratt ikun għadu ma 
ġiex iffirmat, l-awtorità ta’ ġestjoni għandha tirrakkomanda l-benefiċjarju li jniedi proċedura ġdida tal-offerti f’konformità sħiħa mar-regoli msemmija jekk it-tnedija ta’ 
offerta ġdida ma tinvolvix spejjeż addizzjonali sinifikanti. F'każ li ma titnieda l-ebda offerta pubblika ġdida, l-awtorità ta’ ġestjoni tikkoreġi l-irregolarità, billi tapplika dawn 
il-linji gwida jew regoli aktar stretti definiti fil-livell nazzjonali. 
b) Jekk tiġi skoperta irregolarità wara li l-kuntratt ikun ġie ffirmat u l-operazzjoni tkun ġiet approvata għal finanzjament (f’kull stadju taċ-ċiklu tal-proġett), l-awtorità 
ta’ ġestjoni għandha tikkoreġi l-irregolarità, billi tapplika dawn il-linji gwida jew regoli aktar stretti definiti fil-livell nazzjonali. 
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iii Id-Direttivi li ġejjin jkunu rilevanti skont id-data li fiha tkun tnediet il-proċedura tal-kuntratt: 86/665/EEC, 92/50/KEE, 93/36/KEE, 93/37/KEE, 93/38/KEE, 2001/78/KE, 

92/13/KEE, 2004/17/KE, 2004/18/KE. Din il-lista hija purament indikattiva. 

iv Għall-perjodu 2000-2006, il-“Linji gwida dwar il-prinċipji, il-kriterji u l-iskali indikattivi li għandhom jiġu applikati mid-dipartimenti tal-Kummissjoni fid-determinazzjoni tal-
korrezzjonijiet finanzjarji skont l-Artikolu 39(3) tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999” ġew adottati bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C/2001/476. Dokument simili ġie adottat għall-
Fond ta’ Koeżjoni (ara d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C/2002/2871). 

v Il-każijiet C-324/98 Telaustria [2000] Ġabra I-10745, il-paragrafu 62, C-231/03 Coname, [2005] Ġabra I-7287, il-paragrafi 16 sa 19 u C-458/03 Parking Brixen, [2005] Ġabra I-
8585, il-paragrafu 49. 

vi Il-kunċett ta’ “grad suffiċjenti ta’ reklamar” jimplika, b’mod partikolari, il-kunsiderazzjonijiet li ġejjin: 

a) Il-prinċipji ta’ trattament indaqs u nondiskriminazzjoni jimplikaw obbligu ta’ trasparenza, li jikkonsisti f’li jkun żgurat, għall-benefiċċju ta’ kull offerent potenzjali, 
grad ta’ riklamar suffiċjenti sabiex jippermetti li l-kuntratt jiġi suġġett għall-kompetizzjoni. L-obbligu ta’ trasparenza jirrikjedi li impriża li tinsab fi Stat Membru 
ieħor jista' jkollha aċċess għal informazzjoni xierqa rigward il-kuntratt qabel ma jingħata, sabiex, jekk din tkun tixtieq, tkun f’pożizzjoni li tesprimi l-interess 
tagħha li tikseb il-kuntratt. 

b) Għal każijiet individwali fejn, minħabba ċirkostanzi partikolari bħal interess ekonomiku modest ħafna fil-kwistjoni, għoti ta’ kuntratt ma għandu jkun tal-ebda interess 
għall-operaturi ekonomiċi li jkunu jinsabu fi Stati Membri oħra. F’dan il-każ, l-effetti fuq il-libertajiet fundamentali għandhom jitqiesu bħala wisq inċerti u indiretti biex 
ikunu jiġġustifikaw l-applikazzjoni ta’ standards imnissla mil-liġi primarja tal-Komunità u konsegwentement ma jkun hemm l-ebda raġuni għall-applikazzjoni ta' 
korrezzjonijiet finanzjarji.  

Hija r-responsabbiltà ta’ dawn l-entitjiet kuntrattwali individwali li jiddeċiedu jekk għoti ppjanat ta’ kuntratt jistax ikun potenzjalment ta’ interess għal operaturi ekonomiċi 
li jinsabu fi Stati Membri oħra. Fil-fehma tal-Kummissjoni, din id-Deċiżjoni trid tkun ibbażata fuq evalwazzjoni taċ-ċirkostanzi individwali tal-każ, bħalma huma s-suġġett 
tal-kuntratt, il-valur stmat tiegħu, l-ispeċifiċitajiet tas-settur ikkonċernat (id-daqs u l-istruttura tas-suq, il-prassi kummerċjali, eċċ.) u l-lokazzjoni ġeografika tal-post ta’ 
prestazzjoni. 

vii Ara s-sentenza fil-Każ C-507/03 il-Kummissjoni v. l-Irlanda [2007] Ġabra I-9777, il-paragrafu 32. 

viii Każ T-384/10, Spanja/il-Kummissjoni (GIASA), ĠU C 225, 3.8.2013, p. 63–63.  

ix   Għal kuntratti li mhumiex (jew mhumiex kompletament) suġġetti għad-Direttivi, hemm ħtieġa li jiġu determinati l-eżistenza ta’ ċertu interess transfruntier jew ksur ta’ 
leġiżlazzjoni nazzjonali dwar l-akkwist pubbliku. Dwar din il-kwistjoni, ara t-taqsima 1.2.2 tal-linji gwida preżenti. Jekk ikun hemm interess transfruntiera jew ksur tal-liġi 
nazzjonali, hemm ħtieġa li jiġi determinat liema livell ta’ pubbliċità kellha tiġi applikata f’dak il-każ. F’dan il-kuntest, kif imsemmi fit-taqsima 2.1.1 tal-Komunikazzjoni 
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interpretattiva tal-Kummissjoni Nru 2006/C 179/02, l-obbligu tat-trasparenza jeħtieġ li impriża li tinsab fi Stat Membru ieħor għandha aċċess għal informazzjoni xierqa rigward 
il-kuntratt qabel ma jingħata, sabiex, jekk tkun tixtieq, din tkun f’pożizzjoni li titfa' offerta jew tesprimi l-interess tagħha li tikseb dak il-kuntratt. Fil-prattika, dan jimplika li jew 
l-avviż tal-kuntratt kien ippubblikat fuq livell nazzjonali (wara l-leġiżlazzjoni jew ir-regoli nazzjonali f’dak ir-rigward) jew l-istandards bażiċi għar-reklamar ta’ kuntratti kienu 
rispettati. Ara aktar dettalji dwar dawn l-istandards fit-taqsima 2.1 tal-komunikazzjoni interpretattiva tal-Kummissjoni msemmija. 

x Dawn il-limiti ta’ żmien huma applikabbli għal proċeduri ristretti u proċeduri negozjati bil-pubblikazzjoni ta’ avviż tal-kuntratt. 

xi Dawn il-limiti ta’ żmien huma applikabbli għal proċeduri ristretti u proċeduri negozjati bil-pubblikazzjoni ta’ avviż tal-kuntratt. 

xii Ċertu grad ta’ flessibbiltà jista' jiġi applikat lill-modifiki ta’ kuntratt li jsegwu l-għoti tiegħu anke fejn din il-possibbiltà kif ukoll għal regoli dettaljati rilevanti għall-
implimentazzjoni mhumiex previsti b’mod ċar u preċiż fl-avviż tal-offerta jew fid-dokumenti tal-offerta (ara l-punt 118 tal-Każ C-496/99, Succhi di frutta tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja). Fejn din il-possibiltà ma tkunx prevista fid-dokumentazzjoni tal-offerta, il-modifiki tal-kuntratt huma ammessi jekk ma jkunux sostanzjali. Modifika titqies sostanzjali 
jekk: 

(a) l-awtorità kontraenti tintroduċi kundizzjonijiet li, li kieku kienu parti mill-proċedura tal-offerti inizjali, kienu jippermettu l-ammissjoni ta’ offerenti oħra għajr dawk li ġew 
ammessi inizjalment; 

(b) il-modifika tippermetti għoti ta’ offerta lil offerent li mhuwiex dak li ġie aċċettat inizjalment; 

(c) l-awtorità kontraenti testendi l-ambitu tal-kuntratt biex ikun jinkludi xogħlijiet/servizzi/fornimenti li inizjalment ma kinux koperti; 

(d) il-modifika biddlet il-bilanċ ekonomiku favur il-kuntrattur b’mod mhux previst fil-kuntratt inizjali. 

xiii Ara n-nota tal-aħħar xii hawn fuq.  

xiv Għalissa l-unika modifika tal-prezz inizjali li ma titqisx bħala modifika sostanzjali mill-Qorti tirrigwarda t-tnaqqis tal-prezz bi 1,47 u għal 2,94 % (ara l-punti 61 u 62 tal-Każ C-
454/06 Pressetext). Fil-każijiet T-540/10 u T-235/11, il-Qorti Ġenerali aċċettat korrezzjonijiet finanzjarji għal modifiki ta’ inqas minn 2 % tal-prezz inizjali. 

xv Ara n-nota tal-aħħar xii hawn fuq.   

xvi Il-kunċett ta’ “ċirkostanzi mhux previsti” għandu jiġi interpretat billi jitqies dak li awtorità kontraenti diliġenti kellha tipprevedi (eż. rekwiżiti ġodda li jirriżultaw mill-adozzjoni 
ta’ leġiżlazzjoni ġdida tal-UE jew nazzjonali jew kundizzjonijiet tekniċi, li ma setgħux jiġu previsti minkejja investigazzjonijiet tekniċi sottostanti għat-tfassil, u mwettqa skont l-
ogħla livelli). Xogħlijiet/servizzi/fornimenti addizzjonali kkawżati minħabba nuqqas ta' preparazzjoni tal-offerta/proġett ma jistgħux jiġu kkunsidrati bħala “ċirkostanzi mhux 
previsti” Ara l-kawżi T-540/10 u T-235/11 (imsemmi hawn fuq) 
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xvii M’hemmx limitu fil-każ tad-Direttiva 2004/17/KE. Għall-kalkolu tal-livell limitu ta' 50 %, l-awtoritajiet kontraenti jqisu xogħlijiet/servizzi addizzjonali. Il-valur ta’ dawn ix-

xogħlijiet/servizzi addizzjonali ma jistax ikun ikkumpensat bil-valur ta’ xogħlijiet/servizzi annullati. L-ammont ta’ xogħlijiet/servizzi annullati m’għandu l-ebda impatt fuq il-
kalkolu tal-livell limiu ta' 50 %.  
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