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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Parlament Ewropew, fir-rapport Rühle fl-2011, ikkritika t-talbiet dwar il-possibilità ta’ att 
ġuridiku dwar il-konċessjonijiet.
Għal kuntrarju, l-abbozz tal-Kummissjoni joħloq diversi problemi ġodda. 

Il-kompiti tal-Istat

L-Istat, flimkien mal-istrutturi tiegħu kollha, jipprovdi servizzi u beni lill-persuni.
It-tipi ta' beni u servizzi huma varji - servizzi universali mandatorji, servizzi soċjali ta' interess 
ġenerali, servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali u servizzi ta' interessi ġenerali fost oħrajn1. 
Id-distinzjoni hija diffiċli u spiss issir sussegwentement mill-Qrati.  L-abbozz ma jagħmilx 
distinzjoni. 

Sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu, l-Istat jalloka kuntratti fl-ambitu tal-akkwist pubbliku, xi 
drabi bħala konċessjonijiet. L-abbozz la jagħmel distinzjoni u lanqas ma jsemmi kriterji għall-
esklużjoni reċiproċi.

Skont l-Artikolu 14 tat-TFUE u l-Protokoll 26 tal-istess Trattat, l-awtoritajiet lokali, reġjonali 
u nazzjonali jiddeċiedu b'mod awtonomu dwar jekk jipprovdux huma stess jew jikkuntrattawx 
beni u servizzi ta' interess ġenerali. B'hekk, il-kriterju ewlieni huwa l-forniment għall-
popolazzjoni, u mhux il-kriterji tas-suq intern. Għalhekk għandu jiġi definit kamp ta' 
applikazzjoni b'mod speċifiku.  

Il-livelli statali kollha jwettqu kompiti u jimpenjaw ruħhom għal objettivi li jiżguraw il-ġid 
komuni, l-interess komunitarju u l-koeżjoni. 
Fir-realtà, minħabba l-għażla tal-kriterji tal-għoti, dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet isibu ruħhom 
f'morsa, li tirrestrinġi d-deċiżjoni tagħhom: 
l-abbozz isemmi l-kriterju tal-offerta l-aktar ekonomikament vantaġġjuża. 
Sussegwentement apparti dawk tal-prezz u tal-ispejjeż, ikunu jistgħu jiġu kkunsidrati ċerti 
kriterji 'tekniċi'.  Għalhekk id-deċiżjoni dwar 'jekk' ikunx hemm allokazzjoni hija ristretta: 
baġits pubbliċi bi problemi finanzjarji jistgħu jqisu ruħhom kostretti jirrikorru għall-għoti ta' 
kuntratti, billi l-impjegati fis-settur pubbliku spiss ikollhom dħul aktar għoli minn dawk li 
jaħdmu ma' operaturi privati. 
M’huwiex il-kompitu ta’ direttiva dwar il-konċessjonijiet li timponi fil-prattika l-
privatizzazzjoni tal-obbligi tal-Istat.

Anki l-modalità tal-għoti hija ristretta minħabba l-kriterji limitati tal-allokazzjoni. 

Billi l-abbozz ma jagħmilx distinzjoni bejn it-tipi ta' servizzi, id-dritt għad-determinazzjoni 
proprja u l-libertà tas-servizzi jistgħu jmorru kontra xulxin. Dan jista' jiġi evitat biss permezz 
tal-esklużjoni ta' servizzi partikolari. 

Regolament dwar il-konċessjonijiet ma għandux il-kompitu li jibbilanċja l-baġits pubbliċi. 
Minflok li ssir pressjoni mil-lat ta' nfiq permezz ta' tnaqqis fil-prezzijiet u fl-ispejjeż, dan l-

                                               
1 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, COM(2011) 900 finali 
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objettiv għandu jintlaħaq permezz ta' titjib fir-rigward tad-dħul.

Il-kriterji ġenerali 

L-abbozz ta' Direttiva ma joħloq l-ebda ċertezza legali. Id-definizzjoni ta' konċessjonijiet hija 
differenti minn dik tal-Qorti tal-Ġustizzja. Dan għandu jġib miegħu deċiżjonijiet ġodda. 
Hemm nuqqas ta' distinzjoni fir-rigward ta' tipi ta' kuntratti oħrajn bħal liċenzji, 
awtorizzazzjonijiet, eċċ.

Il-kriterju tat-trażmissjoni tar-riskju mhuwiex suffiċjenti. F'każ ta' insolvenza ta' 
konċessjonarju tal-provvista tal-ilma, l-Istat għandu l-obbligu li jiżgura ulterjorment il-
provvista tal-ilma. Ir-riskju qatt ma jiġi trasferit kompletament fuq il-konċessjonarju.

It-trasparenza u s-sempliċità tal-proċedura mhumiex garantiti. 

It-tul tal-validità ta' tali regoli mhuwiex ċar. Mhumiex previsti rekwiżiti futuri u ħtiġijiet għal 
negozjati mill-ġdid. 

L-iżgurar tal-kwalità u l-kriterju ta' prezz baxx huma kontradittorji. 

L-impjiegi u l-affarijiet soċjali 

Skont l-esperjenza, il-kriterju tal-prezz baxx iwassal għal pressjoni fuq in-numru ta' impjegati 
tal-operaturi u s-sottokuntratturi u fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Dan huwa 
inkompatibbli mal-klawżola soċjali orizzontali skont l-Artikolu 9 tat-TFUE. 
Il-kriterju tal-offerta l-aktar ekonomikament vantaġġjuża jimplika l-promozzjoni tal-kriterji 
soċjali. L-inklużjoni ta' 'klawżola ta' konformità mat-tariffi' u kriterji oħrajn ma jkoprux dan. 
B'hekk il-kompetizzjoni abbażi ta' prezzijiet predatorji titwettaq minn fuq dahar l-impjegati. 

Konformità mal-kriterji timplika konformità mal-istandards nazzjonali u Ewropej għad-dritt 
tax-xogħol.  Madankollu, l-istandards nazzjonali għandhom ikunu konformi mal-liġi 
Ewropea. B'hekk l-inklużjoni tal-prinċipju bażiku ta' 'salarju ugwali għall-istess xogħol 
f'postijiet tax-xogħol komparabbli' huwa eskluż bil-fatti.

Ir-referenza espliċita li l-ebda pajjiż ma huwa ostakolat milli josserva l-Ftehim tal-ILO C 94 u 
li l-Istati Membri kollha għandhom l-obbligu jirratifikaw u jikkonformaw ma' dan il-ftehim, 
hija nieqsa.     

Is-servizzi soċjali huma marbuta mill-qrib mal-ħajja u s-saħħa tal-bniedem speċjalment fil-
livell lokali. Dawn għandhom ikunu kompletament esklużi, bħal fil-każ tas-servizzi li huma 
pprovduti mill-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema.

L-osservanza ta' kundizzjonijiet tax-xogħol obbligatorji spiss hija diffiċli biex tinkiseb fil-każ 
tas-sottokuntratturi. L-obbligazzjoni in solidum mal-operaturi ewlenin hija nieqsa. 

******
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Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jipproponi ċ-ċaħda tal-proposta 
tal-Kummissjoni.


