
DT\893036MT.doc PE483.644v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

20.2.2012

DOKUMENT TA' ĦIDMA
dwar għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Rapporteur: Philippe Juvin



PE483.644v01-00 2/9 DT\893036MT.doc

MT
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L-għoti ta’ konċessjonijiet ta’ xogħlijiet fil-preżent hija suġġetta biss għad-dispożizzjonijiet 
ta’ bażi tad-Direttiva 2004/18/KE dwar koordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti 
għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi. Il-
konċessjonijiet ta’ servizzi huma koperti biss mill-prinċipji ġenerali tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (libertajiet ekonomiċi, nuqqas ta’ diskriminazzjoni, 
trasparenza, ugwaljanza fit-trattament, proporzjonalità, għarfien reċiproku). Din il-proposta 
timxi id f’id mar-reviżjoni tad-Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE dwar kuntratti tal-akkwist 
pubbliku li huma fis-seħħ attwalment. Din ser tippermetti l-adozzjoni ta’ strument ġuridiku 
distint, li jirregola l-għoti ta’ konċessjonijiet ta’ xogħlijiet u ta’ servizzi fis-settur klassiku u s-
settur tal-utilità pubblika.

Fil-qafas tal-eżami preliminari ta’ din il-proposta, dan id-Dokument għandu l-għan li 
jiddefinixxi l-valur miżjud ta’ inizjattiva bħal din, jiddetermina t-tip ta’ regoli meħtieġa, u 
jiddefinixxi l-problemi prinċipali li l-abbozz tar-rapport għandu jindirizza.  

1. X’inhu l-valur miżjud?

Ir-Rapporteur huwa konvint mill-valur miżjud ta’ inizjattiva bħal din għal erba’ raġunijiet:

- Kjarifikazzjoni tal-qafas leġiżlattiv eżistenti. It-tkattir tal-ġurisprudenza tal-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja (25 sentenza mis-sena 2000) jixhed l-inċertezza ġuridika eżistenti. 
Iridu jkunu ppreċiżati diversi ideat, għalkemm il-pożizzjonijiet huma anqas mifruxa fost l-
impriżi milli fost l-awtoritajiet kontraenti1 (konċessjoni, riskju, distinzjoni bejn 
konċessjonijiet ta’ servizzi u ta’ xogħlijiet, bejn konċessjonijiet u forom oħra ta’ kuntratti –
awtorizzazzjonijiet jew liċenzji – jew bejn konċessjonijiet u kuntratti tal-akkwist pubbliku). 

- Garanzija tal-istabilità u s-sigurtà ġuridiċi. L-evoluzzjoni tal-ġurisprudenza, in-
nuqqas ta’ applikazzjoni uniformi tal-prinċipji tat-Trattat u t-traqqigħ ġuridiku li jeżisti fl-UE 
joħolqu inċertezza ġuridika li tista’ tikkawża dannu għall-atturi differenti. Jekk il-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja indikat li l-awtoritajiet kontraenti għandhom jirrispettaw il-prinċipji 
fundamentali tat-Trattat2, madankollu ma ċċaratx biżżejjed l-implikazzjonijiet ta’ dawn tal-
aħħar. 

- Appoġġ għall-azzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi għall-iżvilupp u l-modernizzazzjoni 
tal-infrastrutturi ekonomiċi u l-promozzjoni tas-servizzi pubbliċi

- Stimolu għall-kompetizzjoni fl-UE u promozzjoni l-iżvilupp ta’ atturi Ewropej 
(garanzija tat-trasparenza u tal-karattru ekwu tal-proċeduri, sanzjoni għall-użu abbużiv tal-
kuntratti mhux irregolati). 40% tal-impriżi kkonsultati fl-2010 jiddikjaraw li huma konxji 
mill-eżistenza ta’ dawn il-kuntratti3. In-nuqqas ta’ regoli ċari li jpoġġu lill-kandidati kollha 

                                               
1 SEC(2011) 1588 finali, 20.12.2011, Anness I B
2 Il-Kawża C-324/98, Telaustria, 2000
3 SEC(2011) 1588 finali, 20.12.2011, Anness I B, p. 68
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fuq livell ugwali jista' jippenalizza lill-impriżi żgħar u medji, li jkollhom ir-rwol tagħhom 
imnaqqas għal dak ta’ sottokuntratturi1. Il-ftuħ għall-kompetizzjoni madankollu ma jfissirx 
ġirja lejn il-privatizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi.  

Għalhekk ġiet ippreżentata l-loġika ta’ inizjattiva separata mill-kuntratti tal-akkwist 
pubbliku. Din hija ġustifikata min-natura bażikament differenti tal-konċessjoni meta mqabbla 
mal-akkwist pubbliku: trasferiment ta’ responsabilità tal-awtorità pubblika lill-konċessjonarju 
u l-eżistenza ta’ riskju ekonomiku marbut mal-użu tax-xogħlijiet/tas-servizzi. Il-konċessjoni 
mhix forma ta’ akkwist pubbliku; għalhekk wieħed għandu jikkunsidra l-punti speċifiċi 
tagħha.

2. Liema regoli għandna bżonn?

Ir-Rapporteur iqis li:

- id-definizzjoni tal-konċessjoni hija fundamentali fil-konfront tal-pluralità tad-
definizzjonijiet nazzjonali (definizzjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni)

- ir-regoli dwar il-konċessjonijiet m'għandhomx ikunu kopja eżatta ta’ dawk dwar l-
akkwist pubbliku

- ir-regoli jridu jkunu ċari, sempliċi u ma joħolqux burokrazija eċċessiva

- il-libertà tal-poteri pubbliċi li jiddeċiedu l-mod li bih se jorganizzaw l-eżerċizzju 
tal-missjonijiet tagħhom ta’ servizz pubbliku għandha tkun rikonoxxuta biċ-ċar

- id-dritt tal-awtoritajiet pubbliċi u tal-operaturi ekonomiċi li jinnegozjaw u 
jikkonkludu l-kuntratti għandu jkun irrispettat. Jekk tal-ewwel għandhom jingħataw ċertu 
marġini ta’ manuvrar u ta’ apprezzament fl-għażliet tagħhom, it-tieni għandhom ikunu jistgħu 
jibbenefikaw minn kriterji oġġettivi u trasparenti b’kunsiderazzjoni tal-limiti taż-żmien u 
finanzjarji implikati mis-sottomissjoni ta’ offerta.

- ir-rispett tad-drittijiet tal-offerenti għandu jkun iggarantit (dritt għal rikors, 
kunfidenzjalità tal-informazzjoni, eċċ)

3. Il-problemi prinċipali

It-taqsimiet li ġejjin jagħtu spjegazzjoni dwar is-suġġett, segwita mill-problemi prinċipali li r-
Rapporteur jixtieq jidħol fihom aktar fil-fond.

a) Definizzjoni ta' konċessjoni

                                               
1 SEC(2011) 1588 finali, 20.12.2011, p. 17
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Rikorrenti fil-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (13 mill-25 sentenza mis-sena
2000 ‘l hawn), id-definizzjoni tal-konċessjoni hija fundamentali. Id-distinzjoni 
konċessjoni/akkwist pubbliku tibqa’ impreċiża fil-livell Ewropew (definizzjoni mid-Direttiva 
2004/18/KE tal-konċessjoni meta mqabbla mal-kuntratt tal-akkwist pubbliku).

→ Jeħtieġ li tkun iċċarata d-definizzjoni tal-konċessjoni (livell/tip ta’ riskju, pertinenza tal-
kriterji l-aktar speċifiċi – pereżempju perċentwali tad-dħul)

→ Id-distinzjoni bejn konċessjonijiet tax-xogħol u tas-servizzi; definizzjoni u sistema 
ġuridika applikabbli għall-konċessjonijiet imħallta. Ladarba l-parti l-kbira tal-
konċessjonijiet tax-xogħol jinkludu konċessjonijiet ta’ servizzi, huwa diffiċli li wieħed 
jiddetermina taħt liema statut jaqa’ dan it-tip ta’ kuntratt

→ Kjarifika tad-distinzjoni bejn konċessjoni u l-akkwist pubbliku (użu tat-termini relatati 
mal-kuntratti tal-akkwist pubbliku għall-konċessjonijiet)

b) Il-kamp ta’ applikazzjoni u l-esklużjonijiet settorjali

Din il-proposta tapplika għall-kuntratti li l-valur tagħhom jilħaq jew jaqbeż EUR 5 miljun (l-
Artikolu 5), proċedura simplifikata tapplika għall-konċessjonijiet tas-servizzi ta’ bejn 
EUR 2.5 miljun sa EUR 5 miljun (l-Artikolu 5.2). Huma previsti esklużjonijiet (l-Artikoli 8-
15) u derogi (l-Artikolu 17). 

Twarrib tan-nozzjoni ta’ “servizzi mhux prijoritarji”

It-tneħħija tad-distinzjoni eżistenti fid-Direttivi 2004/18/KE u 2004/17/KE bejn servizzi 
prijoritarji u mhux prijoritarji toħloq ċerta inċertezza fir-rigward tal-istat tas-servizzi li sa dak 
iż-żmien kienu meqjusa bħala mhux prijoritarji, ladarba “jiġu esklużi mill-applikazzjoni sħiħa 
ta 'din id-Direttiva biss dawk is-servizzi li jkollhom dimensjoni transkonfinali limitata” 
(Premessa 21). 

→ Identifikazzjoni eżatta tas-servizzi stipulati

→ Kemm hija f’lokha r-restrizzjoni tal-lista tas-servizzi li s’issa kienu meqjusa bħala mhux 
prijoritarji mid-Direttiva 2004/18/KE (Anness II B)

→ Kjarifika tan-nuqqas ta’ applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet apparti dawk relatati mal-
pubblikazzjoni għas-servizzi soċjali/servizzi speċifiċi oħra (l-Artikolu 17)
Enerġija

Huma esklużi l-attivitajiet marbuta mal-ġestjoni tal-infrastrutturi tan-netwerk fil-kuntest tal-
eżerċizzju ta’ dritt esklussiv mill-operatur ekonomiku (l-Artikolu 8.1). Jekk din l-eżenzjoni 
tidher pragmatika (kompetizzjoni ineżistenti minħabba l-għotja ta’ dritt esklussiv mill-Istat), 
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din ma tinkludix l-attivitajiet ta’ forniment tal-enerġija sottomessi għal tariffi regolati mill-
Istat skont skema ta’ aġġustament tariffarju. Din isserraħ fuq prinċipji ta’ solidarjetà soċjali u 
territorjali (kull ċittadin jirċievi enerġija bl-istess prezz, tkun xi tkun il-lokalità tiegħu fit-
territorju nazzjonali). L-awtorità pubblika ma tistax tagħżel l-operatur. 

→ Kunsiderazzjoni ta’ esklużjoni tal-attivitajiet ta’ forniment tal-enerġija b’tariffa 
rregolata mill-Istat

Ilma

Fuq dan is-settur iffukat ħafna oppożizzjoni, b’biżgħat li jista’ jkun hemm “ġirja” lejn il-
privatizzazzjoni. 

→ Il-kwistjoni ta’ dan is-settur m’għandhiex tiġi ridotta għal sempliċi dibattitu ideoloġiku 
‘favur jew kontra’ l-privatizzazzjoni 

→ Jeħtieġ li tkun sostnuta l-libertà tal-awtoritajiet pubbliċi li jiddeċiedu huma kif 
jorganizzazzaw il-missjonijiet tagħhom ta’ servizz pubbliku

Esklużjonijiet oħra

Din il-proposta tkun ambigwa għal setturi oħra (pereżempju servizzi fil-portijiet, trasport 
pubbliku).

→ Jeħtieġ li ssir kjarifika tad-dispożizzjonijiet ikkonċernati

c) Esklużjonijiet ta’ prinċipju: kooperazzjoni pubblika-pubblika u impriżi affiljati

Kooperazzjoni vertikali ('in-house')

Il-konċessjonijiet attribwiti minn awtorità kontraenti/entità kontraenti lil persuna ġuridika 
oħra huma esklużi taħt kundizzjonijiet: it-twettiq ta’ kontroll simili fuq il-persuna ġuridika 
kkonċernata għal dak li l-awtorità kontraenti/entità kontraenti teżerċita fuq is-servizzi tagħha 
stess; li tal-anqas 90% tal-attivitajiet tal-persuna ġuridika kkonċernata għandhom ikunu għall-
awtorità kontraenti/entità kontraenti; ir-rifjut ta’ kull parteċipazzjoni privata (l-Artikolu 15.1). 
Din il-kooperazzjoni vertikali, li mhijiex prevista fid-Direttivi attwali 2004/17/KE u 
2004/18/KE, tirriżulta minn kodifikazzjoni tal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
(is-sentenza Teckal1), opinjoni li wara ġiet estiża għall-kontroll konġunt imwettaq minn 

                                               
1 Il-Kawża C-107/98, 1999



PE483.644v01-00 6/9 DT\893036MT.doc

MT

diversi poteri kontraenti (is-sentenza Coditel1) (l-Artikolu 15.3 ta’ din il-proposta).

Il-punti ta’ kritika prinċipali jinkludu l-karattru mhux adegwat tal-kodifikazzjoni tal-
ġurisprudenza; l-arbitrarjetà tal-għażla ta’ 90% (il-ġurisprudenza ma tqisx il-bżonn għall-
persuna ġuridika kkonċernata li twettaq il-parti “essenzjali” tal-attivitajiet tagħha flimkien 
mal-awtorità/ajiet kontraenti li tikkontrollaha/jikkontrollawha)); il-ħtieġa li ssir analiżi 
separata għal kull każ; il-perċezzjoni tal-iżvilupp ta’ ‘in-house’ bħala sors ta’ kompetizzjoni
żleali bejn is-settur pubbliku u dak privat. 

Ir-rifjut ta’ kull parteċipazzjoni privata wkoll ġie kkritikat, b’enfasi fuq il-ħtieġa ta’ 
valutazzjoni tal-għan mixtieq (mira kummerċjali/industrijali jew missjoni ta’ servizz 
pubbliku) lil hinn mill-istess eżistenza ta’ din il-parteċipazzjoni, jew awtorizzazzjoni ta’ 
parteċipazzjoni privata minoritarja.

→ Jeħtieġ li jkun rikonoxxut li l-awtoritajiet/entitajiet kontraenti għandhom is-setgħa li 
jorganizzaw lilhom infushom, u li l-‘in-house’ jiġi eskluż mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-
Direttiva

→ Kemm hija f’lokha l-għażla tal-kriterju ta’ 90%, u kif jiġi vverifikat ir-rispett ta’ dan il-
livell?

→ Il-ħtieġa li tkun iċċarata l-idea tal-attività mwettqa mill-korporazzjoni għall-
awtoritajiet/entitajiet kontraenti (numru ta’ kuntratti? fatturat?)

→ L-istess tip ta’ mistoqsija tqum fil-qafas ta’ kontroll konġunt minn diversi 
awtoritajiet/entitajiet kontraenti fuq persuna ġuridika fil-kundizzjonijiet ta’ 'in-house' (l-
Artikolu 15.3)

→ Kemm huwa f’loku r-rifjut ta’ kull parteċipazzjoni privata?

Kooperazzjoni orizzontali

Din il-proposta teskludi l-kooperazzjoni orizzontali bejn l-awtoritajiet pubbliċi (l-
Artikolu 15.4). Tikkodifika l-lġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (is-sentenza  
Hamburg2) li tikkondizzjona din l-esklużjoni b’diversi kriterji (esklużjoni ta’ kull 
parteċipazzjoni privata; kooperazzjoni reali bejn l-awtoritajiet pubbliċi bl-għan li jaqdu 
“flimkien” missjoni ta’ servizz pubbliku; l-interess pubbliku bħala l-uniku għan tal-ftehim). 

Jidhru kriterji oħra kumulattivi mhux previsti fil-ġurisprudenza, bħalma huma li l-
awtoritajiet/entitajiet kontraenti parteċipanti ma għandhomx iwettqu fis-suq miftuħ aktar minn 
10%, f’termini ta' fatturat, tal-attivitajiet li huma rilevanti fil-kuntest tal-ftehim (l-
Artikolu 15.4c) jew li l-ftehim ma jinvolvix trasferimenti finanzjarji bejn l-
awtoritajiet/entitajiet kontraenti parteċipanti, minbarra dawk li jikkorrispondu għar-rimborż 

                                               
1 Il-Kawża C-324/07, 2008
2 Il-Kawża C-480/06, 2009
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tal-ispejjeż attwali tax-xogħlijiet, is-servizzi jew il-provvisti (l-Artikolu 15.4d). 

→ Jeħtieġ li ssir l-analiżi tal-pertinenza tal-kriterji proposti, partikolarment dawk li mhux 
ġejjin mill-ġurisprudenza

→ Dubju dwar l-idea tat-twettiq ta’ missjoni “flimkien” (l-idea li l-awtoritajiet kontraenti 
jeħtiġilhom bilfors jaħdmu flimkien fil-missjoni, anke jekk jista’ jagħti l-każ li xi waħda mill-
awtoritajiet taqdi l-missjoni għall-oħrajn)

Impriżi affiljati

Il-konċessjonijiet attribwiti minn entità kontraenti lil impriża affiljata huma esklużi (l-
Artikolu 11.3). Dan xi kultant tqies bħala estensjoni mhux ġustifikata ta’ ‘in-house’ fis-setturi 
speċjali, bl-applikazzjoni ta’ kriterji anqas severi (il-kriterju tat-80%).

→ Kemm hija ġustifikata din id-dispożizzjoni u x’inhuma l-konsegwenzi possibbli fuq il-
ftuħ għall-kompetizzjoni?

→ Jeħtieġ li ssir analiżi tal-impatt ta’ din id-dispożizzjoni fuq l-impriżi żgħar u medji

d) Salvagwardji proċedurali

Pubblikazzjoni u Trasparenza

L-awtoritajiet/entitajiet kontraenti għandhom jitrażmettu b’mod elettroniku lill-KE avviż tal-
konċessjoni (xewqa li tingħata konċessjoni) u avviż tal-għoti (riżultati tal-proċedura), skont il-
formuli standard u jintbagħtu lill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE, qabel ma dawn jiġu 
ppublikati b'mod nazzjonali. L-obbligu tal-avviż tal-għotja tapplika wkoll għall-
konċessjonijiet ta’ servizzi li għandhom valur bejn EUR 2.5 miljun u EUR 5 miljun (ħlief 
għal servizzi soċjali u servizzi oħra speċifiċi).

→ Kemm hija f’lokha proċedura tali, li tidher kumplessa u diffiċli bla bżonn?

→ Kemm hija f’lokha ta’ publikazzjoni fuq livell nazzjonali qabel dik fil-livell Ewropew 
tkun projbita? Jistgħu jintbagħtu fl-istess waqt?

Proċeduri għall-għoti tal-kuntratti 

Din il-proposta tipprevedi dispożizzjonijiet li jirregolaw il-proċeduri tal-għoti tal-kuntratti ta’ 
konċessjoni.
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→ L-ordni ta’ importanza tal-kriterji u l-piżijiet differenti tagħhom kemm jagħmlu sens? 
Jekk l-ordni tal-importanza tal-kriterji (l-Artikolu 39.3) lill-offerenti jiżguralhom qafas ċar u 
trasparenti biex jippreparaw l-offerti tagħhom, l-ippiżar differenti (obbligatorju f’każ ta’ 
offerta ekonomikament aktar vantaġġuża) jillimita l-marġini ta’ manuvra tal-awtoritajiet 
pubbliċi, u jista’ jwassal għal għażla ta’ offerent li ma jkunx l-aqwa wieħed (l-Artikolu 39.3 u 
.5)

→ Id-dikjarazzjoni qawwija tar-rabta bejn il-kriterji tal-għoti u l-għan tal-kuntratt (l-
Artikolu 39.2) twarrab il-kunsiderazzjoni ta’ kriterji oħra li jistgħu jkunu pertinenti 
(pereżempju viċinanza, normi soċjali u ambjentali)

→ Il-limitazzjoni tal-kriterji għall-offerta l-aktar vantaġġuża mil-lat ekonomiku (l-
Artikolu 39.4) ma tidhirx pertinenti (id-dispożizzjoni korrispondenti fil-proposta li tirrevedi 
d-Direttiva 2004/18/KE ma tinkludix dan il-karattru limitattiv, l-Artikolu 66).

→ L-ambigwità tad-dispożizzjonijiet dwar il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni trażmessa 
mill-offerenti lill-awtoritajiet kontraenti. Jidher li huma protetti biss is-soluzzjonijiet jew l-
informazzjoni trażmessi mill-operaturi ekonomiċi lill-awtoritajiet kontraenti b’mod 
kunfidenzjali (l-Artikoli 24 u 35.5b). 

e) Termini għat-twettiq tal-kuntratti ta’ konċessjoni

Tul taż-żmien

Il-proposta għal Direttiva tiddefinixxi d-duratura tal-konċessjoni fuq il-bażi tal-irkupru tal-
investimenti magħmula matul it-twettiq tax-xogħlijiet/servizzi (l-Artikolu 16). 

→ Jeħtieġ kjarifika ta’ din id-definizzjoni li tikkunsidra biss il-fażi ta’ twettiq tax-
xogħlijiet/servizzi, u mhux il-fażi tat-twaqqif u l-investimenti inizjali li jseħħu qabel il-fażi 
tat-twettiq

→ Adattament tad-definizzjoni biex tinkludi l-konċessjonijiet diġà stabbiliti, fejn il-parti tal-
investiment hija minima

→ Hemm lok għal kriterji oħra għall-konċessjonijiet ta’ servizzi (pereżempju l-
prestazzjoni)?

Modifikazzjoni tal-kuntratti matul it-terminu tagħhom

Din il-proposta tibbaża l-bżonn ta’ proċedura tal-għoti ġdida ta’ konċessjonijiet fuq l-idea ta’ 
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"emenda sostanzjali" tad-dispożizzjonijiet tal-kuntratt matul it-terminu tiegħu (l-Artikolu 42).

→ Kjarifika tal-idea ta’ "emenda sostanzjali"

→ Determinazzjoni tal-kriterji konkreti li jippermettu l-identifikazzjoni ta’ emenda 
sostanzjali

Konklużjoni

Minkejja l-oppożizzjoni li qajmet din il-proposta, ir-Rapporteur huwa konvint mill-valur 
miżjud tagħha, minħabba li tindirizza lakuna ġuridika fil-livell Ewropew, li l-ġurisprudenza 
tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja timliha biss parzjalment. 

Id-dispożizzjonijiet finali għandhom jirrispondu għal dawn l-objettivi ta’ simplifikazzjoni u 
ta’ ċertezza ġuridika minn naħa, u ta’ rispett tal-prinċipju tal-amministrazzjoni ħielsa tal-
awtoritajiet pubbliċi min-naħa l-oħra. Filwaqt li t-temi problematiċi diskussi f’dan id-
dokument huma ‘l bogħod milli jkunu eżawrjenti, ir-Rapporteur jixtieq li tinbeda riflessjoni 
reali lil hinn mis-sempliċi dibattitu ideoloġiku ‘favur jew kontra’ inizjattiva Ewropea dwar il-
konċessjonijiet.


