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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-'Green Paper' tal-Kummissjoni dwar Sħubijiet Pubbliċi-Privati u l-Liġi tal-
Komunità dwar l-Akkwisti Pubbliċi u l-Konċessjonijiet
(2006/2043(INI))

Il-Parlament Ewropew,

- wara li kkunsidra l-'Green Paper' tal-Kummissjoni dwar Sħubijiet Pubbliċi-Privati u l-
Liġi tal-Komunità dwar l-Akkwisti Pubbliċi u l-Konċessjonijiet (COM(2004)0327),

- wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi Komunità Ewropea, b'mod partikulari l-
Artikolu 5(2) dwar il-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-Artikoli 43 sa 49 dwar il-libertà biex 
tiġi stabbilita kumpanija u l-libertà ta' l-għoti ta' servizz kif ukoll il-prinċipji, maħruġa 
minn dawn, ta' trasparenza, trattament indaqs, proporzjonalità u rikonoxximent 
reċiproku,

- wara li kkunsidra d-direttivi attwali dwar l-akkwisti pubbliċi,

- wara li kkunsidra l-Karta Ewropea għat-Tmexxija Awtonoma Lokali tal-Kunsill ta' l-
Ewropa tal-15 ta' Ottubru 1985,

- wara li kkunsidra l-Artikolu I-5 tat-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni għall-Ewropa,

- wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

- wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 
(A6-0000/2006),

A. billi s-Sħubijiet Pubbliċi-Privati (PPPs) jirrappreżentaw diversi forom ta' koperazzjoni 
bejn entitajiet pubbliċi u intrapriżi privati li qed iwettqu proġetti fl-interess ġenerali,

B. billi għad m'hemmx definizzjoni Ewropea ġenerali u lanqas ma hemm dispożizzjonijiet 
speċjali fil-liġi Komunitarja attwali li jkopru l-forom differenti kollha tal-PPPs,

C. billi l-PPPs spiss huma strutturi legalment u finanzjarjament kumplikati li jgħaqqdu 
intrapriżi privati ma' entitajiet  pubbliċi bil-għan li flimkien iwettqu proġetti ta' 
infrastruttura jew jipprovdu servizzi pubbliċi,

D. billi l-PPPs m'humiex pass lejn il-privatizzazzjoni ta' funzjonijiet pubbliċi,

E. billi l-koperazzjoni bejn l-istat u l-industrija tista' twassal għal effetti ta' sinerġija, 
tippermetti użu aktar effiċjenti tal-fondi pubbliċi, isservi ta' alternattiva għall-
privatizzazzjoni fi żminijiet ta' fondi baġitarji skarsi u tgħin lill-amministrazzjoni 
pubblika timmodernizza t-tmexxija tagħha billi takkwista għarfien prattiku mis-settur 
privat,
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F. billi l-PPPs bażikament jidħlu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat 
dwar is-suq intern – b'mod partikulari l-prinċipji ta' trasparenza, trattament indaqs, 
proporzjonalità u rikonoxximent reċiproku - kif ukoll tad-dispożizzjonijiet sekondarji 
dwar il-kuntratti pubbliċi,

G. billi l-PPPs m'għandhomx jillimitaw id-dritt għat-tmexxija awtonoma lokali jew 
reġjonali, kif dan huwa stabbilit fl-Istati Membri,

H. billi l-PPPs jirrappreżentaw possibilità kif jista' jiġi organizzat it-twettiq tal-proġetti tas-
settur pubbliku u billi s-settur pubbliku għandu jibqa' jkollu s-setgħa li jiddetermina 
jekk iwettaqx proġett huwa stess jew inkella permezz ta' terzi partijiet privati,

Kummenti ġenerali

1. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni ppubblikat il-'Green Paper' dwar is-Sħubijiet Pubbliċi-Privati 
u l-Liġi tal-Komunità dwar l-Akkwisti Pubbliċi u l-Konċessjonijiet, rapport dwar il-
konsultazzjoni pubblika dwar il-'Green Paper' u, finalment, Komunikazzjoni dwar miżuri 
possibbli ta' segwitu fil-qasam tal-PPPs;

2. Jopponi t-twaqqif ta' sistema legali separata għall-PPPs, iżda jqis li hemm bżonn ta' 
inizjattivi leġiżlattivi fl-oqsma tal-konċessjonijiet għall-provvista tas-servizzi u sħubijiet 
pubbliċi-privati istituzzjonalizzati (IPPPs);

3. Huwa favur il-perjodi ta' tranżizzjoni għall-kuntratti eżistenti li ġew iffirmati bona fide
skond il-liġi nazzjonali, biex tiġi evitata l-inċertezza legali; 

4. Iqis li l-liġi dwar l-aġġudikazzjoni tal-kuntratti pubbliċi bażikament għandha tiġi applikata 
kull meta jrid jiġi magħżul sieħeb privat;

5. Jenfasizza l-importanza tat-trasparenza, li għandha tkun evidenti kull fejn huma involuti l-
fondi pubbliċi, u jqis li t-trasparenza għandha tinkludi wkoll id-dritt tar-rappreżentanti 
eletti li jkollhom aċċess għall-kuntratti u dokumenti;

6. Huwa tal-fehma li regoli trasparenti dwar l-aġġudikazzjoni tal-kuntratti fl-interess taċ-
ċittadini jiffavorixxu kompetizzjoni effettiva u ħarsien mill-korruzzjoni;

7. Jirrakkomanda li fit-tħaddim tal-PPPs għandu jkun hemm dispożizzjoni biex l-awtoritajiet 
iwieġbu għall-azzjonijiet tagħhom b'mod obbligatorju quddiem iċ-ċittadini sabiex jiġu 
ssalvagwardjata ċ-ċertezza, l-effiċjenza u l-istandards ta' kwalità; 

8. Jirrakkomanda lill-Istati Membri li jissimplifikaw il-ħidma tas-settur pubbliku permezz ta' 
kuntratti standard u billi jsir taħriġ aktar intensiv għall-persuni inkarigati milli jieħdu d-
deċiżjonijiet u li jagħżlu l-imseħbin privati għall-PPPs.

9. Jistenna li l-Istati Membri jieħdu miżuri ta' prekawzjoni biex jassiguraw li l-konsegwenzi 
għall-impjegati ta' l-awtoritajiet lokali jiġu ttrattati b'mod sensibbli u malajr;
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10. Jopponi t-twaqqif ta' aġenzija Ewropea għall-PPPs, iżda jilqa' modi oħra ta' l-iskambju ta' 
l-esperjenzi, bħas-sistema ta' netwerks bejn l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali fil-qasam 
tal-PPPs;

11. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni għażlet il-metodu tal-Komunikazzjoni dwar il-kwistjoni ta' 
l-aġġudikar tal-kuntratti ta' l-akkwist pubbliku inqas mil-limiti minimi, u li minflok iqis il-
kodeċiżjoni tal-Parlament u tal-Kunsill bħala essenzjali;

Il-PPPs bħala akkwisti pubbliċi

12. Jaqbel mal-fehma tal-Kummissjoni li fl-aġġudikar ta' kuntratti pubbliċi ta' kostruzzjoni 
bini jew ta' servizzi, l-għażla tas-sieħeb privat bħala priinċipju għandha tkun konformi 
mal-linji gwida dwar l-aġġudikar;

13. Huwa tal-fehma li l-entità pubblika għandu jkollha ċ-ċans li tagħżel bejn il-proċedura 
miftuħa u dik mhux miftuħa;

14. Iqis li, fuq bażi ta' trasparenza, il-proċedura ta' negozjar għandha tiġi applikata biss 
f'każijiet eċċezzjonali fejn in-natura u l-volum tax-xogħlijiet ma jistgħux jiġu kkalkulati 
minn qabel;

15. Jiffavorixxi, fuq bażi ta' flessibilità, l-aġġudikar ta' kuntratti ta' akkwist permezz ta' 
djalogu kompetittiv, u jitlob lill-Kummissjoni biex tikkjarifika b'mod konkret il-
kundizzjoni ta' "kumplessità legali u finanzjarja"; huwa tal-fehma li għandu jiġi eliminat 
kull riskju li xi parteċipanti f'din il-proċedura jippubblikaw informazzjoni kunfidenzjali;

Il-PPPs bħala konċessjonijiet

16. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni, wara li għamlet evalwazzjoni dettaljata ta' l-impatt, tixtieq 
tieħu azzjoni legali fil-qasam ta' l-aġġudikazzjoni tal-konċessjonijiet;  huwa tal-fehma li 
dan jista' jaħdem kontra l-inċertezza legali attwali u jsaħħaħ il-kompetizzjoni b'mod 
ġenerali;

17. Jistenna li l-leġiżlazzjoni għandha tiddefinixxi b'mod ċar il-konċessjonijiet u b'hekk issir 
distinzjoni mill-kuntratti pubbliċi u tistipula kriterji ta' l-għażla li jistgħu jiġu verifikati 
b'mod oġġettiv;

18. Iqis li l-konċessjonijiet għandhom ikunu validi għal żmien limitat, sabiex il-kompetituri 
ma jiġux esklużi mill-kompetizzjoni għal żmien itwal minn dak meħtieġ;

19. Iqis li d-djalogu kompetittiv huwa wkoll il-proċedura xierqa għall-akkwist fil-qasam tal-
konċessjonijiet billi l-flessibilità tiegħu ġenerlament hija adattata għan-natura kumplessa 
tal-konċessjonijiet, mingħajr ma tiddubita l-prinċipji bażiċi ta' trasparenza, trattament 
ugwali u proporzjonalità;
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20. Jappoġġja l-Kummissjoni fl-isforzi tagħha sabiex teżamina jekk għandhomx jinħolqu 
regoli standard dwar l-akkwist għall-PPPs kollha fuq bażi kontrattwali, mingħajr ma jiġi 
kkunsidrat jekk il-PPPs konċernati jikkwalifikawx bħala kuntratt pubbliku jew bħala 
konċessjoni;

Il-PPPs u r-relazzjonijiet interni 

21. Jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni biex tieħu azzjoni fil-qasam tal-PPPs fid-dawl tas-
sinjali ċari ta' l-inċertezza legali eżistenti;

22. Iqis, madankollu, li Komunikazzjoni interpretattiva mhijiex l-istrument adattat u jemmen 
li kodeċiżjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill hija indispensabbli;

23. Jitlob anzi lill-Kummissjoni biex tieħu inizjattiva leġiżlattiva li permezz tagħha d-direttivi 
attwali dwar l-akkwist ikunu jistgħu jiġu kjarifikati u/jew estiżi fuq il-kwistjonijiet tal-
PPPs u r-relazzjonijiet interni;

24. Iqis li, fid-dawl tal-ħtieġa tat-trasparenza u tal-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni, hemm 
bżonn li l-liġi dwar l-akkwisti tiġi applikata meta titwaqqaf IPPP, sakemm l-att tat-twaqqif 
tagħha jkun marbut ma' l-aġġudikazzjoni ta' kuntratt pubbliku, ta' konċessjoni jew ta' 
xogħlijiet oħra pubbliċi lil intrapriża privata; huwa tal-fehma li l-istess regola għandha 
tapplika meta IPPP tiġi stabbilita permezz tal-bejgħ ta' ishma ta' intrapriża pubblika;

25. Jifhem li teżisti inċertezza legali ġenerali fl-applikazzjoni ta' kriterji interni, minħabba l-
każistika li dejjem qed tiżdied, u għalhekk jitlob lill-Kummissjoni biex tfassal kriterji li 
jagħtu ċerta libertà lill-awtoritajiet lokali fit-teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom;

26. Huwa tal-fehma li jekk l-ewwel sejħa għall-offerti għat-twaqqif ta' intrapriża pubblika-
privata kienet preċiża u komprensiva, ma hemmx bżonn li ssir sejħa oħra għall-offerti;

Koperazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali

27. Jilqa' b'sodisfazzjoni forom ta' koperazzjoni fuq il-livell ta' l-awtoritajiet lokali, fl-interess 
tat-tmexxija awtonoma lokali u l-amministrazzjoni effiċjenti, bil-għan li tinħoloq 
sinerġija, fost effetti oħra;

28. Iqis li l-inċertezza legali f'dan il-qasam, li nħolqot l-aktar minħabba s-sentenza tal-Qorti 
tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej fil-każ C-84/03 (il-Kummissjoni kontra Spanja), 
hija inaċċettabbli u jitlob lill-Kummissjoni biex tfassal leġiżlazzjoni;

29. Jitlob lill-Kummissjoni biex toħloq kriterji li jagħmlu distinzjoni bejn forom ta' 
koperazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali li mhumiex suġġetti għal-liġi ta' l-akkwist, u forom 
ta' dan it-tip ta' koperazzjoni li huma rilevanti għas-suq intern; huwa tal-fehma li kriterju 
possibbli jista' jkun dak tad-daqs tat-territorju konċernat, jew l-użu ta' klawżola de minimis
li wieħed jista' jissellef mil-liġi tal-kompetizzjoni;
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30. Jiċħad l-applikazzjoni tal-liġi ta' l-aġġudikazzjoni f'każijiet fejn l-awtoritajiet lokali 
għandhom il-ħsieb li jwettqu xogħlijiet fit-territorju tagħhom flimkien ma' awtoritajiet 
lokali oħra, mingħajr ma jipprovdu s-servizzi konċernati lil partijiet terzi oħra fis-suq 
miftuħ;

31. Iqis li f'dan il-kuntest, id-differenza bejn id-delegar u l-mandat mhijiex xierqa u fiż-żewġ 
każijiet jirrifjuta li tiġi applikata l-liġi ta' l-aġġudikazzjoni tal-kuntratti; 

32. Iqis, madankollu, li l-liġi dwar l-aġġudikazzjoni għandha dejjem tiġi applikata meta l-
awtoritajiet lokali joffru servizzi fis-suq bħala intrapriżi privati fil-kuntest ta' koperazzjoni
bejn l-awtoritajiet lokali jew meta intrapriżi privati jew awtoritajiet lokali oħra jiġu 
mqabbda jwettqu xogħlijiet pubbliċi. 

o
o o

33. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewopew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Kummenti ġenerali

Fl-aħħar snin il-PPPs gawdew popolarità akbar madwar l-Ewropa kollha. Iżda l-mudelli tal-
PPPs fl-Istati Membri jvarjaw b'mod sostanzjali, skond il-liġi nazzjonali konċernata u l-oqsma 
fejn jiġu applikati. Billi fil-preżent ma teżistix definizzjoni standard Ewropea, it-terminu PPP 
jiġi wżat b'mod ġeneriku għal ftehimiet bejn l-awtoritajiet pubbliċi u l-industrija privata. 
Dawn il-ftehimiet jikkonċernaw proġetti ta' infrastruttura pubblika jew servizzi pubbliċi. 
Jekk il-PPPs jiġu applikati b'mod korrett, huma spiss iwasslu għal tnaqqis ta' l-ispejjeż 
marbuta maċ-ċiklu tal-ħajja, tqassim aħjar tar-riskju, aktar ħeffa fit-twettiq ta' xogħlijiet u 
servizzi pubbliċi, kwalità aħjar u iffrankar ta' flus.

Meta wieħed iħares mill-qrib jista' jara kemm l-iżvilupp tal-PPPs ivarja sostanzjalment fi ħdan 
l-Unjoni Ewropea. B'mod ġenerali, wieħed jista' jqassam l-Istati Membri fi tliet kategoriji: 
Grupp ewlieni li jinkludi r-Renju Unit, Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda u l-Italja, grupp tan-nofs 
u grupp ta' pajjiżi li għandhom esperjenza limitata f'dan il-qasam. Minħabba l-karatteristiċi 
ekonomiċi u politiċi partikulari tagħhom, l-Istati taċ-Ċentru u tal-Lvant ta' l-Ewropa 
jiffurmaw grupp distint. F'dawn il-pajjiżi l-PPPs għandhom irwol partikularment importanti 
fil-ħolqien ta' infrastruttura moderna.  
Il-grupp ewlieni ta' Stati Membri msemmi hawn fuq huwa karatterizzat bl-esperjenza wiesgħa 
tiegħu f'diversi oqsma, minn proġetti tat-toroq u tal-ferroviji sa proġetti marbuta mas-sistema 
tas-saħħa pubblika, ma' l-edukazzjoni u mas-servizz tal-ħabsijiet. Barra minn hekk, dawn il-
pajjiżi spiss ikollhom idea ċara dwar il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' proġetti tat-tip PPP f'oqsma 
speċifiċi. Ta' spiss ikollhom liġijiet speċjali fuq livell nazzjonali jew reġjonali, u metodi 
partikulari ta' evalwazzjoni ġew żviluppati biex ikejlu s-suċċess tagħhom. Stati oħra, bħall-
Irlanda, waqqfu dipartimenti amministrattivi separati bil-għan li l-għarfien dwar il-PPPs jiġi 
żviluppat u ċentralizzat.    

Mill-esperjenza tar-Renju Unit, b'mod partikulari, li jista' jissejjaħ 'pajjiż pijunier' fl-
applikazzjoni tal-PPPs, u pajjiżi oħra, jistgħu jintlaħqu l-konklużjonijiet proviżorji li ġejjin:

- Jidher li xi oqsma huma aktar adattati minn oħrajn għall-applikazzjoni tal-mudelli 
PPP.  Il-proġetti ta' infrastruttura fl-oqsma tat-toroq u tal-ferroviji ġeneralment 
ipproduċew valur miżjud li jista' jitkejjel. Wieħed għad irid jara jekk jistax ikun hemm 
riżultati simili fl-oqsma tas-saħħa u ta' l-edukazzjoni u f'oqsma oħra. Billi l-kuntratti 
m'ilhomx fis-seħħ, għadha ma tistax issir evalwazzjoni konklużiva. Jidher, iżda, li 
dawk l-oqsma li huma suġġetti għal bidliet mgħaġġla fit-teknoloġija, bħall-qasam ta' l-
informatika, mhumiex adattati għall-proġetti PPP. Huwa kważi impossibbli li jiġu 
stipulati standards kredibbli ta' kwalità fuq perjodu ta' żmien twil mingħajr ma jiġu 
mxekkla l-innovazzjonijiet potenzjali u t-titjib fil-kwalità tas-servizzi.

- Jidher li d-dritt ta' l-għażla tal-parametri huwa importanti biex titkejjel ir-relazzjoni 
bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji ta' proġett PPP.

- Hemm sinjali li l-proġetti PPP spiss għandhom vantaġġ fuq metodi tradizzjonali ta' 
tqassim ta' xogħol fil-fażijiet ta' l-ippjanar u tal-kostruzzjoni, iżda kultant ikollhom 
problemi serji fil-fażi operattiva.
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- Jeħtieġ ukoll li jkun hemm mezzi aħjar għal evalwazzjoni effettiva u għall-influwenza 
ta' l-implimentazzjoni tas-settur privat. Dan jinvolvi wkoll sanzjonijiet kredibbli, bħal 
pereżempju klawżoli li jwaqqfu l-pagamenti jew li jtemmu l-kuntratt.

- Fl-aħħarnett, il-politiki nazzjonali u l-kompetenzi eżistenti għandhom irwol importanti 
fl-iżvilupp u s-suċċess tal-PPPs. Il-ħolqien ta' dipartimenti speċjalizzati tal-gvern u t-
titjib tal-kompetenzi ta' l-immaniġġjar fl-oqsma kemm pubbliċi kif ukoll privati 
probabbliment se jwasslu għal riżultati aħjar fil-futur. Fħafna postijiet se jkun hemm 
bżonn ta' bidla fil-mentalità fl-amministrazzjoni pubblika.

Fil-qosor, il-PPPs mhumiex rimedju għal kull għawġ. Huwa diffiċli li jiġu ppjanati, 
implimentati u mħaddma. Jeħtieġu żmien twil biex jipproduċu riżultati tanġibbli. Għalhekk 
huwa importanti ħafna li jsir eżami bir-reqqa minn qabel bil-għan li jiddetermina jekk l-
awtorità pubblika għandhiex twaqqaf PPP u, jekk iva, b'liema forma. Il-gvernijiet għandhom 
jibdew billi jikkonċentraw fuq it-titjib tal-kapaċitajiet amministrattivi u tal-metodi ta' 
evalwazzjoni tagħhom, aktar milli jestendu l-applikazzjoni tal-PPPs għal oqsma oħra. Hemm 
bżonn li jkun hemm garanzija li fil-każ tal-PPPs, ir-riskji jiġu allokati lejn in-naħa li l-aktar 
kapaċi taffaċċjahom, u li l-vantaġġi li jirriżultaw mill-involviment tas-settur privat jintużaw 
b'mod effettiv. Mingħajr approċċ bħal dan hemm il-periklu li s-settur pubbliku jwettaq 
proġetti PPP għar-raġunijiet żbaljati, bħal titjib fuq żmien qasir tas-sitwazzjoni tal-baġit 
b'detriment għall-immaniġġjar finanzjarju sod fuq żmien twil.

Dwar il-qafas legali attwali tal-PPPs, wieħed għandu jinnota li ma hemmx dispożizzjoni 
speċjali fil-liġi Ewropea la biex jintgħażel is-sieħeb privat u lanqas għall-fażi ta' 
implimentazzjoni. Il-prinċipji ġenerali tat-Trattat KE japplikaw għall-għażla tas-sieħeb, 
flimkien mad-direttivi attwali dwar il-kuntratti pubbliċi. Skond it-Trattat KE, il-ftehimiet 
kollha fejn awtorità pubblika taġġudika kuntratt huma suġġetti għall-prinċipji ġenerali tal-
libertà ta' l-istabbiliment u tal-libertà li tipprovdi servizz skond l-Artikoli 43-49 ta' l-istess 
Trattat. Konsegwentement, il-ftehimiet PPP għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' trasparenza, 
trattament indaqs, proporzjonalità u rikonixximent reċiproku. Barra minn hekk, il-ftehimiet 
PPP li jikkwalifikaw bħala kuntratti pubbliċi huma suġġetti għall-applikazzjoni tad-direttivi 
ġenerali dwar l-aġġudikazzjoni. Xi dispożizzjonijiet speċjali japplikaw għall-konċessjonijiet 
ta' bini, filwaqt li l-konċessjonijiet ta' servizzi s'issa għadhom mhux koperti bil-liġi 
sekondarja. Il-liġijiet nazzjonali japplikaw dwar l-implimentazzjoni tal-PPPs, u dawn iridu 
jaqblu mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat KE, li jieħdu preċedenza. 

Fin-nuqqas ta' qafas legali uniformi għall-PPPs fuq livell Ewropew, u fid-dawl ta' l-
eteroġenità tal-liġijiet nazzjonali, wieħed jistaqsi jekk hemmx il-ħtieġa ta' dispożizzjonijiet 
uniformi biex jissalvagwardjaw it-trasparenza u l-kompetizzjoni effettiva bejn il-parteċipanti 
fis-suq. Fil-konsultazzjonijiet li saru wara l-'green paper', maġġoranza żgħira tal-parteċipanti 
kienu kontra li l-PPPs jiġu regolati b'mod orizzontali, iżda kienu favur inizjattivi dwar il-
konċessjonijiet u l-IPPPs, għalkemm ma kienx hemm qbil dwar il-forma ta' dawn. 

Il-PPPs huma bażikament tip ta' aġġudikazzjoni ta' kuntratt. Iżda minħabba l-każistika li qed 
tiżdied tal-Qorti tal-Ġustizzja, b'mod partikulari, inħolqot sitwazzjoni ta' inċertezza legali li 
għandha tiġi rimedjata. Għal dan il-għan jeħtieġ li jkun hemm inizjattivi leġiżlattivi min-naħa 
tal-Kummissjoni. Hemm bżonn ukoll li ssir analiżi bir-reqqa dwar fejn id-dispożizzjonijiet 
jistgħu jiġu standardizzati mingħajr ma jisfukaw differenzi serji. Bażikament, il-proċess 
leġiżlattiv għandu jsir b'mod għaqli, għax il-PPPs spiss huma ftehimiet kumplessi ħafna u 
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jibqgħu attraenti biss f'ambjent ta' tfassil flessibbli ta' liġijiet. Rigward it-tip ta' miżuri, l-
azzjoni leġiżlattiva hija aħjar mill-Komunikazzjoni. Filwaqt li wieħed għandu jagħti kas id-
dubbji tal-Kummissjoni dwar il-fatt li d-direttivi dwar l-akkwist pubbliku ġew adottati biss 
sentejn ilu u għadhom ma ġewx implimentati f'bosta pajjiżi, l-importanza tas-suġġett 
konċernat titlob li ssir kodeċiżjoni mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill. Il-ħolqien ta' 'soft-
law' huwa rifjutat bil-qawwi. Barra minn hekk, il-Komunikazzjonijiet interpretattivi ma 
jwasslux għaċ-ċertezza legali mixtieqa, anzi jwasslu għal aktar każijiet quddiem il-Qorti
Ewropea.

F'termini legali hemm bżonn li jkun hemm stqarrija ċara li kull fejn qed jintgħażel sieħeb 
privat, iridu jintgħażlu proċeduri trasparenti. Minbarra l-ħtieġa tat-trasparenza u tal-
kompetizzjoni ġusta bejn il-parteċipanti tas-suq, ir-raġuni ewlenija hija li l-industrija privata u 
s-settur pubbliku huma mmexxija bażikament minn interessi differenti. Madankollu, wieħed 
għandu jħares b'mod differenti lejn is-sitwazzjoni fil-qasam tal-koperazzjoni bejn l-
awtoritajiet lokali, li tesprimi t-tmexxija awtonoma lokali. Billi l-problemi jvarjaw skond il-
wesgħa tat-temi fi ħdan il-PPPs, għandhom jiġu ttrattati separatament hawn taħt. 

Il-PPPs bħala akkwisti pubbliċi

Fil-każ ta' PPPs fejn l-aġġudikazzjoni għandha karatteristiċi ta' kuntratt pubbliku, il-kwistjoni 
ewlenija hija dik dwar l-applikazzjoni tal-proċedura ta' l-aġġudikazzjoni. 
Id-djalogu kompetittiv huwa proċedura ġdida ta' aġġudikazzjoni li tfaċċat fix-xena u 
ingħaqdet mal-proċeduri magħrufa ta' l-akkwist pubbliċi, ristretti u negozjati, li tmur lilhinn 
mil-limiti minimi stabbiliti. Din il-proċedura tgħaqqad elementi tal-proċedura għas-sejħa 
għall-offerti ma' dawk tal-proċedura tan-negozjar. Għall-kuntrarju tal-proċeduri pubbliċi u 
ristretti, din mhijiex espressjoni ta' sussidjarjetà iżda fl-istess ħin tieħu preċedenza fuq il-
proċedura negozjata. L-Istati Membri jistgħu jużaw il-proċedura kompetittiva għall-
aġġudikazzjoni tal-kuntratti f'każijiet partikularment kumplessi. Jeżistu diffikultajiet dwar 
liema huma preċiżament il-'każijiet partikularment kumplessi'. Dan għandu japplika meta l-
kuntrattur pubbliku

- ma jistax jispeċifika oġġettivament il-mezzi tekniċi li bihom jistgħu jiġu sodisfatti l-
ħtiġijiet u l-għanijiet tiegħu u/jew 

- ma jistax jispeċifika oġġettivament il-kundizzjonijiet legali u/jew finanzjarji ta' 
proġett.

Dan iwassal għall-mistoqsija dwar jekk il-kumplessità partikulari hijiex karatteristika tal-PPPs 
bħala regola ġenerali. Hawn wieħed irid jgħid li l-proġetti bħal dawn spiss huma kumplessi 
ħafna, iżda din mhijiex ir-regola. L-aħjar li d-deċiżjoni ssir skond kull każ individwali. Xorta 
waħda jista' jingħad li l-proċedura tad-djalogu kompetittiv għandha tkun preferuta bħala 
prinċipju għall-aġġudikazzjoni tal-kuntratti fil-qasam tal-PPPs għax din tgħaqqad il-vantaġġi 
tal-proċedura ristretta ma' dawk tal-proċedura negozjata. Permezz tal-flessibiltà tagħha jistgħu 
jintlaħqu l-aħjar soluzzjonijiet taħt pressjoni kompetittiva kbira. Għalkemm għandha l-
iżvantaġġi li hija kumplessa u li teħtieġ sforz kbir mill-partijiet kollha konċernati, it-
trasparenza akbar ta' din il-proċedura, meta mqabbla mal-proċedura ta' negozjar, tpatti għall-
iżvantaġġi. Dan inaqqas ir-riskju li jkun hemm imġiba li tmur kontra l-kompetizzjoni. Il-
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Kummissjoni għandha tispeċifika t-terminu "kumplessità legali u finanzjarja" sabiex tiffaċilita 
l-applikazzjoni tal-proċedura.

Il-PPPs bħala konċessjonijiet

Wieħed mill-punti ewlenin tad-diskussjoni preżenti fil-qasam tal-PPPs huwa ffukat fuq il-
kwistjoni jekk il-konċessjonijiet ta' servizzi għandhom ikunu regolati fuq bażi Komunitarja u, 
jekk iva, jekk dan it-tip ta' regolament għandux ikun separat jew għandux ikun marbut mal-
kuntratti pubbliċi. Xi snin ilu l-Kummissjoni ħarġet Komunikazzjoni interpretattiva dwar "Il-
Konċessjonijiet fil-liġi Komunitarja". Fid-dawl tar-riżultati ta' din il-konsultazzjoni, il-
Kummissjoni ddeċidiet li l-ewwel tagħmel evalwazzjoni ta' l-implikazzjonijiet, qabel ma 
tiddeċiedi jekk tippubblikax Komunikazzjoni interpretattiva oħra jew inkella proposta ta' 
direttiva. Dan l-aġir għandu jintlaqa' b'sodisfazzjon. 

Il-fatt li f'dan il-qasam ma hemmx obligazzjoni biex il-liġi tiġi koordinata, kif ukoll il-fatt li 
numru verament żgħir mill-Istati Membri jridu jistipulaw regoli dwar il-konċessjonijiet ta' 
servizzi, jagħmluha diffiċili li jkun hemm inizjattiva biex jinfetħu s-swieq konċernati fuq 
livell Komunitarju. Din is-sitwazzjoni twassal għal periklu mhux biss li jkun hemm telf ta' 
kompetizzjoni, iżda twassal ukoll għal inċertezzi legali. Dawn ta' l-aħħar jirriżultaw l-aktar 
mid-diffikultajiet dwar il-klassifikazzjoni, billi fil-każ ta' proġetti PPP kumplessi, l-
identifikazzjoni ta' konċessjonijiet ta' servizzi jew ta' kuntratti ta' servizzi mhijiex dejjem faċli.

Il-vantaġġ kruċjali tar-regolament leġiżlattiv tal-proċedura ta' akkwist għall-konċessjonijiet 
huwa l-fatt li hemm ċertezza legali fuq livell Ewropew marbuta ma' din ir-regolament. U ċ-
ċertezza legali tfisser sigurtà għall-investiment, li min-naħa tagħha għandha impatt pożittiv 
fuq il-kompetizzjoni. Regolament leġiżlattiv għall-konċessjonijiet għandha tistipula proċedura 
konkreta dwar l-akkwist li tqis il-karatteristiċi speċjali ta' din il-forma legali. Fir-regolament 
għandu jkun ċar li l-awtoritajiet lokali ma jistgħux jagħtu konċessjoni lil xi intrapriża privata 
mingħajr ma jkun hemm proċess kompetittiv ta' sejħa għall-offerti. Kompetizzjoni ta' dan it-
tip normalment twassal għal prezzijiet aktar baxxi għall-istess servizzi, u saħansitra għal 
servizzi ta' livell ogħla, u dan huwa żgur fl-interess ta' min qed iħallas it-taxxi. Iżda sakemm 
il-ħtieġa għal-leġiżlazzjoni ma tiġix sodisfatta, jibqa' s-suspett li l-konċessjonijiet tas-servizzi 
jservu bħala mod kif wieħed jista' "jaħrab mil-liġi dwar il-kuntratti pubbliċi." 

PPPs istituzzjonalizzati u relazzjonijiet interni

L-IPPPs huma "entitajiet ekonimiċi konġunti" bejn imsieħba privati u pubbliċi. L-għan ta' 
entitajiet bħal dawn huwa li jipprovdu jew jagħtu servizzi għall-benefiċċju tal-pubbliku, 
tipikament fil-qasam tal-benessri pubbliku. Il-PPPs istituzzjonalizzati jistgħu jinħolqu 
permezz tal-formazzjoni ta' intrapriża pubblika-privata, iżda wkoll meta kumpanija privata 
tieħu l-kontroll ta' intrapriża li qabel kient pubblika, jiġifieri permezz ta' tibdil fit-tqassim ta' l-
ishma. 

Hawnhekk wieħed jistaqsi jekk iż-żewġ proċessi, jiġifieri l-l-formazzjoni mill-ġdid u t-tibdil 
fit-tqassim ta' l-ishma, humiex rilevanti f'dak li għandu x'jaqsam mal-liġi ta' l-akkwist. Fil-
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fehma tal-Kummissjoni, is-sieħeb privat ta' din il-kumpanija għandu jintgħażel għall-ħidmiet 
konċernati b'mod trasparenti u bla diskriminazzjoni, irrispettivament mill-forma konkreta tal-
kuntratt skond id-direttivi dwar l-akkwist jew skond it-trattat KE. Wieħed għandu jsegwi din 
il-fehma tal-Kummissjoni, billi hija biss l-għażla tas-sieħeb privat skond kriterji oġġettivi li 
tiggarantixxi kompetizzjoni ġusta. Meta jkun intgħażel is-sieħeb privat ta' intrapriża pubblika-
privata, aktar sejħiet għall-offerti għall-kuntratt ikunu biss burokrazija bla bżonn. Għalhekk 
sejħa doppja għall-offerti għandha tiġi evitata. 

Bħala element ta' din id-diskussjoni hemm ukoll il-mistoqsija dwar jekk hemmx in-neċessità 
li ssir il-proċedura tas-sejħa għall-offerti għall-aġġudikazzjoni ta' kuntratt pubbliku jew ta' 
konċessjoni lil intrapriża pubblika-privata (rigward il-problema magħrufa bħala 'inhouse'.) 
Hawnhekk is-sentenzi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-każijiet "Teckal" u "Stadt Halle" (C-
107/98 u C-26/03) stabbilixxew il-kriterji ta' riferenza. 

Skond il-ġurisprudenza fil-każ tat-Teckal, il-parteċipazzjoni ta' l-awtorità ta' l-aġġudikazzjoni 
f'intrapriżi pubbliċi-privati ma tiġġustifikax l-eżenzjoni mill-prinċipji tal-liġi dwar l-akkwist. 
Il-punt kruċjali huwa li l-kuntratt jiġi aġġudikat lil entità b'personalità legali indipendenti. 
B'hekk tiġi rikonoxxuta eżenzjoni mil-liġi ta' l-akkwist meta l-awtorità aġġudikanti teżerċita 
kontroll fuq l-intrapriża pubblika-privata simili għal dak li teżerċita fuq id-dipartimenti tagħha 
stess u meta l-intrapriża essenzjalment twettaq l-attività tagħha għas-settur pubbliku. Iż-żewġ 
kriterji jridu jiġu sodisfatti b'mod kumulattiv sabiex ikun hemm ekwivalenza ma' entitajiet 
interni ta' l-awtorità li toħroġ il-kuntratti. Il-sentenza fil-każ ta' Stadt Halle kompliet 
tikkjarifika l-kwistjoni. Skond dan il-każ il-Qorti ddeċidiet li l-awtoritajiet pubbliċi li joħorġu 
l-kuntratti jistgħu biss jaġġudikaw il-kuntratt lil intrarpiża li tappartjeni għalihom mingħajr ma 
jkunu marbuta mad-dispożizzjonijiet ta' l-akkwist meta jippossedu 100% tal-kapital ta' l-
intrapriża, jiġifieri meta ma jkun hemm l-ebda ishma privati fl-intrapriża. F'dan il-każ biss, 
skond il-fehma tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, l-awtorità li toħroġ il-kuntratti tista' teżerċita 
kontroll daqs li kieku fil-każ tad-dipartimenti tagħha stess.

Għamdu jkun hemm qbil ma' dawn is-sentenzi bażikament għal żewġ raġuniijiet: L-
ewwelnett, l-investiment ta' kapital privat f'intrapriża jiddependi minn kunsiderazzjonijiet li 
għandhom x'jaqsmu ma' interessi privati, u konsegwentement għandu għanijiet differenti 
minn dawk fl-interess pubbliku.  It-tieni, l-aġġudikar ta' kuntratt pubbliku lil intrapriża 
pubblika-privata mingħajr proċedura ta' sejħa għall-offerti tkun ta' dannu għall-għan ta' 
kompetizzjoni bla tgħawwiġ u għall-prinċipju li l-partijiet interessati għandhom jirċievu 
trattament ugwali. B'dan it-tip ta' proċedura, intrapriża privata li għandha sehem fil-kapital ta' 
intrapriża pubblika-privata jkollha vantaġġ fuq kompetituri oħra. 

Koperazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali

Skond is-sentenza tal-Qorti tat-13 ta' Jannar 2005 fil-każ C-84/03 (Il-Kummissjoni vs Spanja), 
ftehimiet ta' koperazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali ma jistgħux jiġu esklużi b'mod ġenerali 
mil-liġi ta' l-akkwist permezz ta' dispożizzjoni nazzjonali. Il-liġi dwar il-kuntratti dejjem 
tapplika meta żewġ entitajiet legalment distinti jiffirmaw kuntratt b'interess finanzjarju. Dan 
ma jinfluwenzax l-istatus tal-partijiet konċernati. L-awtoritajiet lokali jistgħu jkunu involuti 
wkoll. Is-sentenza qajmet dibattitu fost l-awtoritajiet lokali fl-Ewropa dwar jekk u f'liema 
ċirkustanzi l-forom ta' koperazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali huma suġġetti għal-liġi ta' l-
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akkwist. 

Tweġiba għal din il-mistoqsija għandha tibda mid-definizzjoni ta' awtorità pubblika. Id-
distinzjoni bejn l-Istat u s-soċjetà hija karatteristika tas-sistema legali għall-awtoritajiet 
pubbliċi fl-Ewropa u fl-Istati Membri. Filwaqt li s-soċjetà, li tinkludi l-qasam ta' l-ekonomija, 
għandha l-karatteristiċi tal-libertà, l-awtonomija privata u s-suq, l-Istat min-naħa l-oħra, bis-
suddiviżjonijiet tiegħu, għandu jitqies bħala entità organizzata li teżerċita l-poter u tieħu d-
deċiżjonijiet. Karatteristika partikulari ta' stat organizzat b'mod federali hija li s-
suddiviżjonijiet tiegħu għandhom personalità legali separata, li tiddistingwihom minn dik ta' l-
Istat in ġenerali. Iżda fis-sens ta' distinzjoni mis-soċjetà, dawn jibqgħu jiffurmaw parti mill-
Istat. Ir-regoli dwar il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet individwali huma, bħala kuntratti li 
jaqgħu taħt il-liġi pubblika, parti mill-organizzazzjoni amministrattiva nazzjonali u għalhekk 
għandu jkun hemm distinzjoni stretta bejnhom u bejn il-kuntratti legali ta' subordinazzjoni 
bejn l-amministrazzjoni u ċ-ċittadini.

F'dan l-isfond il-koperazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali hija essenzjalment ftehim dwar l-
eżerċizzju tar-responsabbiltà fi ħdan l-organizzazzjoni amministrattiva ta' Stat Membru. 
Skond il-Kummissjoni, qed issir "rijorganizzazzjoni interna ta' l-awtoritajiet pubbliċi". Fil-każ 
ta' assenjazzjoni ta' xogħlijiet bejn l-awtoritajiet lokali, dawn mhumiex proċessi ta' akkwist li 
jinvolvu partijiet terzi iżda miżuri interni ta' organizzazzjoni statali. Proġett jiġi mogħti lil 
aġenzija oħra fi ħdan l-Istat. F'dan il-qasam, skond il-prinċipju ta' kompetenza limitata, l-UE 
m'għandhiex kompetenza. Anzi l-organizzazzjoni amministrattiva nazzjonali - ukoll fil-fehma 
tal-Qorti - mhijiex konnessa ma' l-UE, skond il-prinċipju ta' awtonomija proċedurali u 
organizzattiva. Jekk wieħed iqis każijiet bħal dawn ta' rijorganizzazzjoni ta' l-allokazzjoni tax-
xogħlijiet fi ħdan l-organizzazzjoni ġenerali ta' l-Istat bħala fil-verità suġġetti għal-liġi ta' l-
akkwist, dan ifisser obbligu indirett ta' privatizzazzjoni. Iżda dan ma jistax ikun l-għan 
maħsub, għax l-Istat huwa bażikament ħieles li jiddeċiedi jekk jipprovdix servizzi hu stess 
jew jaġġudikahom lil partijiet terzi fis-suq miftuħ. Il-liġi ta' l-akkwist hija waħda 
b'konsegwenzi ta' privatizzazzjoni. Barra minn hekk, idea bħal din tmur kontra l-Artikolu 295 
tat-Trattat KE, skond liema artikolu t-Trattat ma jaffettwa bl-ebda mod is-sistema tal-propjetà 
ta' l-Istati Membri.

Id-dritt għat-tmexxija awtonoma lokali huwa garantit kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq 
livell Ewropew. Mill-perspettiva Ewropea dan ġej l-ewwelnett mill-kunċett tas-sussidjarjetà 
stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat KE, kif ukoll fl-Artikoli 2 u 4 tal-Karta Ewropea għat-
Tmexxija Awtonoma Lokali. It-Trattat li jistabbilixxi Kostituzzjoni dwar l-Ewropa issa wkoll 
jirrikonoxxi b'mod espliċitu t-tmexxija awtonoma reġjonali u lokali u l-istrutturi assoċjati ta' 
organizzazzjoni statali fl-Artikoli 1-5, fejn huwa stipulat li "L-Unjoni għandha tirrispetta l-
identitajiet nazzjonali ta' l-Istati Membri tagħha, inerenti fl-istrutturi fundamentali politiċi u 
kostituzzjonali tagħhom, inklużi dawk tal-gvern awtonomu reġjonali u lokali."

Ovvjament mhux kull ftehim bejn l-awtoritajiet jista' per se jinħeles mil-liġi ta' l-akkwist. Fil-
fatt hemm bżonn li ssir distinzjoni bejn miżuri purament amministrattivi u ftehimiet dwar l-
akkwist bejn entitajiet amministrattivi. Il-liġi ta' l-akkwist għandha tapplika għal dawn ta' l-
aħħar.

F'dan ir-rigward, lanqas is-sentenza tal-Qorti tat-13 ta' Jannar 2005 dwar il-ftehimiet ta' 
koperazzjoni fi Spanja ma tista' titqies minn perspettiva oħra. Fl-aħħar mill-aħħar din tgħid 
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biss li l-ftehimiet fi ħdan organizzazzjoni statali ma jistgħux jiġu esklużi mil-liġi dwar l-
akkwist fuq bażi assoluta u bħala regola ġenerali.

Il-Kummissjoni għandha, fuq il-bażi ta' dan l-approċċ, tiżviluppa kriterji bil-għan li titneħħa l-
inċertezza legali attwali.
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