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Taljana, dwar in-nuqqas ta’ applikazzjoni ta’ sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar in-nuqqas ta’ applikazzjoni mill-Istat Taljan ta’ sentenza 
(Kawża C-217/06) tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar sejħa għal offerti pubblika f’Sardegna. Barra 
minn hekk huwa jikkritika lill-Kummissjoni Ewropea li ma ħadet l-ebda miżura kontra l-Italja 
f’din il-kwistjoni. Huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jintervieni biex jiżgura s-sigurtà 
ġuridika fl-Ewropa.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009. 

Wara l-ilment li rċeviet fl-2003, il-Kummissjoni bdiet proċedura ta’ ksur kontra l-Italja dwar
l-aġġudikar dirett, mill-Komun ta’ Stintino, lill-kumpanija Maresar Soc. Cons. Arl, tax-
xogħlijiet li ġejjin: “l-implimentazzjoni u t-twettiq tax-xogħlijiet relatati mal-adattament 
teknoloġiku u strutturali, l-iżvilupp u t-tlestija tan-netwerks tal-ilma u tad-drenaġġ, tat-toroq, 
tal-istrutturi u l-faċilitajiet tal-lokalità, ta’ siti ta’ akkomodazzjoni tat-turisti li jinsabu fit-
territorju tal-Komun ta’ Stintino u fuq in-naħa ta’ barra tiegħu, inklużi r-rijabilitazzjoni u t-
tindif mit-tniġġis taz-zona kostali u taċ-ċentri turistiċi fil-viċin.”

Peress li l-ksur ma ġiex eliminat fil-proċedura ta’ qabel il-litigazzjoni, fit-12 ta’ Mejju 2006 l-
Kummissjoni ressqet il-każ dwar in-nuqqas ta’ rispett tal-obbligi quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja, skont l-Artikolu 226 tat-Trattat, kontra r-Repubblika Taljana (Kawża C-217/06). 
Fil-fatt, il-Kummissjoni qieset li l-aġġudikar tal-imsemmija xogħlijiet f’Maresar, bil-
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Konvenzjoni Nru 7/91 tat-2 ta’ Ottubru 1991 u l-kuntratti konklużi wara, bejn din il-
kumpanija u l-Komun ta’ Stintino, kien jikkostitwixxi nuqqas ta’ rispett tal-obbligi li kellha r-
Repubblika Taljana skont id-Direttiva 71/305/KEE tal-Kunsill, tas-26 ta’ Lulju 1971, dwar il-
koordinazzjoni tal-proċeduri tal-aġġudikar tal-kuntratti pubbliċi1, li kienet tapplika fiż-żmien 
tal-konklużjoni tal-imsemmija konvenzjoni.

Bis-sentenza tagħha tal-4 ta’ Ottubru 20072, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-ilment tal-
Kummissjoni huwa ġustifikabbli u ddeċidiet li: “billi ppermettiet l-eżekuzzjoni ta’ mill-inqas 
wieħed mix-xogħlijiet fdati mill-Komun ta’ Stintino lill-kumpannija Maresar Soc. Cons. arl 
skont il-Konvenzjoni Nru 7/91 iffirmata fit-2 ta’ Ottubru 1991 u l-atti addizzjonali konklużi 
sussegwentement minn dawn l-istess partijiet, ir-Repubblika Taljana naqset milli twettaq l-
obbligi tagħha taħt id-Direttiva tal-Kunsill 71/305/KEE u b’mod partikolari l-Artikoli 3 u 12 
tagħha.”

B’ittra tad-19 ta’ Ottubru 2007, il-Kummissjoni tal-Komunitajiet staqsiet lill-Gvern Taljan 
dwar il-miżuri meħuda għall-eżekuzzjoni ta’ din is-sentenza.

Fit-tweġiba tagħhom, l-awtoritajiet Taljani qalu li x-xogħlijiet aġġudikati b’mod illegali lill-
Maresar kienu tlestew kompletament qabel is-sentenza tal-Qorti, li l-ġestjoni tax-xogħol minn 
Maresar spiċċat fil-31/12/2006, u li b’hekk intemm kull irbit ġuridiku li jirriżulta mill-
konklużjoni tal-Konvenzjoni Nru 7/91 u mill-atti addizzjonali sussegwenti u li, f’kull każ, il-
Komun ta’ Stintino, b’deliberazzjoni tal-Kunsill Komunali Nru 58 tas-26 ta’ Novembru 2007, 
iddikkjara li l-konvenzjoni u l-atti addizzjonali konklużi bejn l-amministrazzjoni Komunali u 
Maresar bi ksur tal-liġi Komunitarja fil-qasam tal-kuntratti pubbliċi, ma kien għad 
baqgħalhom ebda effett ġuridiku.

Għaldaqstant, il-Kummissjoni kkunsidrat li, billi l-effetti tan-nuqqas tar-rispett tal-obbligi 
kienu eżawriti, id-deliberazzjoni Nru 58/2007 msemmija qabel kienet l-unika miżura li kienet 
għadha possibbli tittieħed għall-konformità mas-sentenza tal-Qorti. 

Għaldaqstant, fit-3 ta’ April 2008 l-Kummissjoni ddeċidiet li tagħlaq il-każ. 

Il-petizzjonant huwa dak li ressaq l-ilment u li għarraf lill-Kummissjoni dwar l-illegalità tal-
aġġudikar tax-xogħlijiet msemmija qabel lill-Maresar. Wara t-tressiq tal-ilment tiegħu, il-
Kummissjoni bdiet proċedura ta’ ksur, li wasslet għas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja 
msemmija qabel.

Bħala dak li qed iressaq ilment, il-petizzjonant ġie infurmat bl-istadji tal-proċedura. Wara s-
sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, is-servizzi tal-Kummissjoni avżawh, b’ittra tal-31 ta’ Jannar 
2008, bl-intenzjoni tagħhom li jipproponu li jingħalaq il-każ, filwaqt li spjegawlu r-raġunijiet 
ta’ din id-deċiżjoni u tawh il-possibilità li jipprovdi elementi ġodda li setgħu jemendawha. Il-
petizzjonant għamel xi osservazzjonijiet f’ittra tal-24 ta’ Frar 2008, madanakollu mingħajr  

                                               
1 Ippubblikata fil-ĠU L 185 tas-16/08/1971, paġni 5-14.

2 Sentenza li għadha ma ġietx ippubblikata fir-Rapporti (avviż tas-sentenza ppubblikat fil-ĠU 
C 178 tad-29/07/2006). 
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ma pprovda elementi ġodda. B’ittra tal-15 ta’ April 2008, is-servizzi tal-Kummissjoni 
nfurmawh li l-każ ingħalaq, filwaqt li tawh spjegazzjonijiet addizzjonali dwar ir-raġunijiet ta’ 
din id-deċiżjoni.

B’din il-petizzjoni, il-petizzjonant jikkundanna l-illegalità tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li 
tagħlaq il-każ, li huwa jqis mingħajr motivazzjoni adegwata u ġuridikament aberrenti. L-
argumenti tal-petizzjonant jistgħu jitqassru kif jidher hawn taħt: 

- il-fatt li x-xogħlijiet kienu tlestew kompletament ma jistax jiġġustifika l-għeluq tal-każ għax 
inkella dan jannulla kompletament kemm il-proċedura tan-nuqqas ta’ rispett tal-obbligi u 
kemm is-sentenza tal-Qorti; 

- il-Kummissjoni m’għamlet xejn biex tiżgura l-eżekuzzjoni tas-sentenza, filwaqt li hija kellha 
tibda proċedura ta’ nuqqas ta’ rispett tal-obbligi skont l-Artikolu 228 tat-Trattat, biex titlob 
lill-Qorti tikkundanna lill-Italja tħallas pagamenti ta’ penalità jew somma f’daqqa;

- il-ġurisprudenza fir-rigward tal-ammissibilità tal-każ dwar in-nuqqas ta’ rispett tal-obbligi
skont l-Artikolu 228 tat-Trattat imsemmija mill-Kummissjoni ma jidhirx li hi rilevanti fil-każ 
partikolari. 

Billi l-Kummissjoni jidher li naqset mill-obbligu tagħha li tiżgura l-eżekuzzjoni tas-sentenza 
tal-Qorti, il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jeżerċita s-setgħat tiegħu, u 
b’mod partikolari s-setgħa li jressaq il-każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, biex terġa’ tiġi 
stabbilita s-sigurtà ġuridika. 

L-ewwel nett, il-Kummissjoni tixtieq tfakkar li l-proċedura tan-nuqqas ta’ rispett tal-obbligi 
prevista fl-Artikolu 226 tat-Trattat KE għandha l-għan li tistabbilixxi n-nuqqas ta’ rispett, 
min-naħa ta’ Stat Membru, tal-obbligi tiegħu skont il-liġi Komunitarja. 

Is-sentenza tal-Qorti li tiddikkjara n-nuqqas ta’ rispett tal-obbligi tinvolvi l-obbligu, għall-Istat 
Membru, li jieħu l-miżuri meħtieġa għall-eżekuzzjoni ta’ din is-sentenza. Il-Kummissjoni, li 
għandha tiżgura l-eżekuzzjoni tas-sentenza, tista’ tressaq il-każ quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja 
dwar in-nuqqas ta’ rispett tal-obbligi skont l-Artikolu 228 tat-Trattat, biex titlob li jiġu imposti 
sanzjonijiet finanzjarji fuq l-Istat Membru kkonċernat, fil-każ biss fejn dan ma jkunx ħa l-
miżuri għall-eżekuzzjoni tas-sentenza, fiż-żmien stabbilit fl-opinjoni motivata li l-
Kummissjoni tista’ tibgħat wara proċedura ġdida ta’ qabel il-litigazzjoni.

Fil-każ inkwistjoni, il-Qorti aċċertat in-nuqqas ta’ rispett tal-obbligi li jirriżultaw mil-liġijiet 
Komunitarji fil-qasam tal-kuntratti pubbliċi. 

Billi l-għan fundamentali ta’ dawn ir-regoli huwa dak li jiżguraw li l-kuntratti pubbliċi jkunu  
miftuħa għall-kompetizzjoni Ewropea, l-eżekuzzjoni ta’ sentenza li tiddikjara l-ksur ta’ dawn 
ir-regoli tinvolvi l-obbligu li jitwaqqfu l-effetti tal-aġġudikar illegali tal-kuntratt pubbliku u li 
dan il-kuntratt jerġa jiġi aġġudikat permezz ta’ sejħa għal offerti konformi mar-regoli 
Komunitarji. 

Madanakollu, huwa ċar li meta l-kuntratt ikun twettaq kollu, huwa ma jkollux aktar effetti u 
li, għaldaqstant, l-ebda miżura oħra ma tista’ tittieħed biex tiżgura dan ir-riżultat.  Huwa ċar 
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ukoll li wieħed lanqas ma jista jagħti, għat-tieni darba, kuntratt li diġà twettaq kollu.  
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Abbażi ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet, il-Qorti tal-Ġustizzja ddikkjarat li rikors dwar in-
nuqqas ta’ rispett tal-obbligi dwar il-ksur tar-regoli fil-qasam tal-kuntratti pubbliċi mhux 
ammissibbli billi l-effetti kollha tal-kuntratt aġġudikat illegalment ġew eżawriti (ara s-
sentenza tal-11 ta’ Ottubru 2007, fil-Kawża C- 237/05). Minkejja li din il-ġurisprudenza 
tikkonċerna l-proċedura ta’ nuqqas ta’ rispett tal-obbligi skont l-Artikolu 226 tat-Trattat, il-
prinċipju stabbilit b’din il-ġurisprudenza jrid jiġi applikat ukoll fil-qafas tal-proċedura ta’ 
nuqqas ta’ rispett tal-obbligi prevista fl-Artikolu 228. 

Fir-rigward, b’mod partikolari, tas-sentenza li hija s-suġġett tal-petizzjoni, tajjeb jiġi nnutat li 
l-Konvenzjoni Nru 7/91 kienet tipprevedi l-possibilità li l-Maresar jiġi afdat b’sensiela ta’ 
xogħlijiet, billi din tirreferi għal atti addizzjonali għall-identifikazzjoni ta’ xogħlijiet speċifiċi 
li jridu jitwettqu. 

Il-Qorti osservat li, fl-iskadenza taż-żmien li kienet ġiet iffissata fl-opinjoni motivata 
indirizzata mill-Kummissjoni lill-Italja (jiġifieri t-18 ta’ Diċembru 2004) parti mix-xogħlijiet 
speċifiċi previsti fl-atti addizzjonali konklużi bejn l-1991 u l-2001 kienu għadhom qed 
jitwettqu1. 

Madanakollu, fid-data li ngħatat is-sentenza, dawn ix-xogħlijiet diġà kienu twettqu 
kompletament u għaldaqstant, ċertament ma setgħux ikunu suġġetti għal aġġudikar mill-ġdid. 
Billi l-kuntratt għal dawn ix-xogħlijiet ma kellux aktar valur, il-Kummissjoni ma setgħetx 
teżiġi l-adozzjoni ta’ miżuri oħra f’dan ir-rigward. 

Min-naħa l-oħra, kien jinħtieġ li jiġi żgurat li l-Konvenzjoni msemmija qabel ma tintużax 
aktar għall-aġġudikar ta’ xogħlijiet speċifiċi oħra li jaqgħu taħtha. Il-Kummissjoni vverifikat 
li kienet ittieħdet miżura adegwata f’dan ir-rigward, jiġifieri d-deliberazzjoni tal-Kunsill 
Muniċipali ta’ Stintino Nru 58 tas-26 ta’ Novembru 2007, li ddikkjarat it-twaqqif għalkollox 
tal-konvenzjoni inkwistjoni. 

Il-Kummissjoni tqis li l-ebda miżura oħra għall-eżekuzzjoni tas-sentenza ma setgħat tintalab 
mill-awtoritajiet Taljani. Barra minn hekk, il-petizzjonant ma jagħtix indikazzjoni tal-miżuri li 
skontu kellhom jittieħdu.

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni tixtieq tinnota li hija ma taqbilx mal-opinjoni tal-petizzjonant li 
skontu, is-sentenza inkwistjoni m’għandha l-ebda effett utli.

Mhux biss din is-sentenza kellha bħala konsegwenza li l-Konvenzjoni Nru 7/91 ġiet 
iddikkjarata nulla, iżda stabbilixxiet l-illegalità tal-aġġudikar tal-kuntratti msemmija qabel 
lill-Maresar.   

F’dan ir-rigward, jaqbel li nfakkru n-natura vinkolanti tas-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja, li l-
qrati nazzjonali huma marbuta jikkonformaw magħhom. B’mod partikolari, is-sentenzi li 

                                               
1 Fil-fatt, fi proċedura ta’ nuqqas ta’ rispett tal-obbligi, il-Qorti trid tieħu inkonsiderazzjoni s-
sitwazzjoni kif kienet fl-iskadenza taż-żmien (ġeneralment ta’ xahrejn) ffissata fl-opinjoni 
motivata tal-Kummissjoni, li fih l-Istat Membru huwa marbut jelimina l-ksur li jkun is-suġġett 
tal-istess opinjoni motivata.
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jiddikkjaraw in-nuqqas ta’ rispett tal-obbligi ta’ Stat Membru jistabbilixxu l-bażi ta’ 
responsabilità li dan tal-aħħar eventwalment jista’ jkollu fir-rigward tal-persuni li għandhom 
xi drittijiet fir-rigward ta’ dan in-nuqqas ta’ rispett tal-obbligi.  

Il-persuni milquta mill-ksur, min-naħa tal-Komun ta’ Stintino, tar-regoli Komunitarji fil-
qasam tal-kuntratti pubbliċi għaldaqstant jistgħu jirreferu għal din is-sentenza quddiem il-qrati 
nazzjonali, li ma jistgħux jaħarbu mis-sentenza tal-Qorti li skontha l-aġġudikar dirett lill-
Maresar huwa inkompatibbli mal-liġi Komunitarja.  

Il-Kummissjoni ħadet l-inizjattivi meħtieġa biex tiżgura l-eżekuzzjoni tas-sentenza mogħtija 
mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-4 ta’ Ottubru 2007 fil-Kawża C-217/06. F’dan ir-rigward, hija 
vverifikat li l-awtoritajiet Taljani adottaw l-unika miżura li kienet possibbli li tittieħed biex 
jikkonformaw mas-sentenza tal-Qorti.

L-ebda inizjattiva oħra mhi possibbli. 


