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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1517/2012, imressqa minn G.S., ta’ ċittadinanza Taljana, dwar l-
esklużjoni ta’ konċessjonijiet marittimi tal-Istat Taljan mid-
Direttiva 2006/123/KE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjoni qed titlob biex id-Direttiva 2006/123/KE (Bolkestein) ma tiġix applikata għal 
konċessjonijiet marittimi tal-Istat li huma użati bħala bajjiet privati bil-faċilitajiet.

Skont il-petizzjonant, din id-Direttiva tikkonċerna l-liberalizzazzjoni tas-servizzi, filwaqt li l-
konċessjonijiet marittimi tal-Istat huma konċessjonijiet ta’ riżorsi jew proprjetà għall-użu 
pubbliku, simili tal-konċessjonijiet pubbliċi għall-isfruttament ta’ nixxigħat ta’ ilma minerali.

Fil-fehma tal-petizzjonant, l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva għall-bajjiet privati bil-
faċilitajiet, tipperikola l-eżistenza ta’ eluf ta’ impriżi żgħar u ta’ daqs medju u teqred l-
impjiegi.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

It-talba prinċipali tal-petizzjonant hija li l-“konċessjonijiet” għall-għawm jiġu esklużi mill-
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kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva dwar is-servizzi1. Biex jappoġġja din it-teorija, huwa jqis 
li dawn il-“konċessjonijiet” jikkonċernaw il-proprjetà u mhux is-servizzi u li d-dententuri 
jfittxu mhux biss interess ekonomiku imma wkoll interess pubbliku. Barra minn hekk, huwa 
jfakkar fil-pożizzjoni meħudha mill-Kummissjoni li skontha l-isfruttament ta’ nixxigħat ta’ 
ilma minerali jkun eskluż mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva dwar is-servizzi, u fid-
dawl ta’ din il-pożizzjoni meħudha, isostni li l-“konċessjonijiet” għall-għawm għandhom 
ukoll ikunu esklużi. Fin-nuqqas ta’ dan, huwa jitlob applikazzjoni “tajba” tad-Direttiva dwar 
is-servizzi peress li, fil-fehma tiegħu, il-bajjiet mhumiex riżorsi limitati (fis-sens tal-
Artikolu 12 tad-Direttiva dwar is-servizzi) u għax id-detenturi jipparteċipaw ukoll fl-
awtoritajiet pubbliċi u joffru servizzi tas-saħħa. 

Il-Kummissjoni tqis li l-“konċessjonijiet” għall-għawm jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-
Direttiva dwar is-servizzi. B’mod partikolari l-Art. 12(1) jistipola: “Fejn in-numru ta’ 
awtorizzazzjonijiet disponibbli għal attività partikolari hu limitat minħabba n-nuqqas ta’ 
riżorsi naturali disponibbli jew kapaċità teknika, l-Istati Membri għandhom japplikaw 
proċedura ta’ għażla għal kandidati potenzjali li tipprovdi garanziji sħaħ ta’ imparzjalità u 
trasparenza, inkluż, b’mod partikolari, reklamar adegwat dwar it-tnedija, il-kondotta u t-
tlestija tal-proċedura”. 

Il-“konċessjonijiet” għall-għawm jaqgħu f’dan il-każ partikolari, peress li hija kwistjoni ta’ 
awtorizzazzjonijiet, min-naħa tal-awtorità pubblika, li tikkonċerna nuqqas ta’ riżors naturali u 
għandha bħala suġġett il-provvediment ta’ servizz. Ta’ min wieħed ifakkar ukoll li l-
Kummissjoni fetħet każ ta’ ksur kontra l-Italja fl-2009 dwar il-“konċessjonijiet” għall-għawm, 
li ngħalaq fl-2012. Fl-ebda mument, ma tqajjem dubju dwar id-Direttiva dwar is-servizzi u 
b’mod partikolari dwar l-Artikolu 12 tagħha.

F’dak li jikkonċerna l-kwistjoni ta’ jekk dawn il-“konċessjonijiet” għall-għawm għandhomx 
bħala suġġett “proprjetà”, l-Art. 12, ċertament, iqis il-“proprjetajiet” meta jagħmel referenza 
għar-“riżorsi naturali”. Imma l-“proprjetà” mhijiex il-prodott finali tal-konċessjoni. Din hija 
strument għall-provvediment ta’ servizz u s-suġġett tal-awtorizzazzjoni huwa s-servizz. 

Bl-istess mod, l-Art. 12 ma jeskludix li l-isfruttament tar-riżorsi naturali, fis-sens ta’ dan l-
Artikolu, ikun kompatibbli ma’ objettiv ta’ interess pubbliku. Għall-kuntrarju, il-paragrafu 3 
tal-Artikolu 12 jistipola li “...l-Istati Membri jistgħu jieħdu kont, fl-istabbiliment tar-regoli 
għall-proċedura tal-għażla, konsiderazzjonijiet ta’ saħħa pubblika, objettivi ta’ politika soċjali, 
is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema jew persuni li jaħdmu għal rashom, il-ħarsien tal-ambjent, il-
protezzjoni tal-wirt kulturali u raġunijiet aktar importanti oħrajn...”. L-interess pubbliku 
għalhekk jista’ jitqies fl-allokazzjoni tal-“konċessjonijiet” imma mingħajr ma dawn ikunu 
eżentati mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva dwar is-servizzi.

F’dak li jikkonċerna l-paralleliżmu mal-konċessjoni tal-ilma minerali, il-Kummissjoni tista’ 
biss terġa’ ssostni li tqis l-isfruttament tan-nixxigħat ta’ ilma minerali eskluż mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva dwar is-servizzi. Jekk huwa minnu, li kemm għall-ilma minerali 
kif ukoll għall-bajjiet, l-element bażiku tal-konċessjoni huwa proprjetà, jibqa’ l-fatt li s-
suġġett tal-“konċessjoni”, il-prodott finali tal-attività ekonomika taż-żewġ detenturi, huwa 

                                               


1

Id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 
dwar is-servizzi fis-suq intern (ĠU L 376, 27/12/2006, p. 36).
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differenti. Filwaqt li l-prodott finali tad-dententur tan-nixxiegħa ta’ ilma minerali huwa 
proprjetà, il-prodott finali tal-attività ekonomika tad-detentur tal-bajja huwa servizz.

Il-Kummissjoni tifhem il-problema li tikkonċerna lill-impriżi detenturi ta’ bajjiet, ta’ spiss 
impriżi familjali, li impenjaw ruħhom f’investimenti b’self mill-bank abbażi ta’ konċessjoni li 
kienet, sa ftit snin ilu, tiġġedded awtomatikament. 

Madankollu hija responsabbiltà tal-Istat Membru li jsib soluzzjoni li tippermetti li jitqiesu l-
interessi inkwistjoni filwaqt li tiġi rrispettata d-Direttiva dwar is-servizzi. Il-Kummissjoni hija 
lesta li tibda diskussjonijiet mal-awtoritajiet Taljani biex tinstab soluzzjoni għal din il-
problema.

Il-petizzjonant isostni wkoll li l-bajjiet mhumiex riżors limitat meta jitqiesu l-kilometri ta’ 
kosta li għadhom disponibbli. Ta’ min jgħid f’dan ir-rigward li, min-natura tagħhom, il-bajjiet 
huma limitati. Barra minn hekk, il-valur tagħhom jiddependi mis-sitwazzjoni tagħhom u min-
numru ta’ awtorizzazzjonijiet mogħtija. Il-ġestjoni tal-qasam kostali hija responsabbiltà tal-
Istati Membri.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tqis id-Direttiva dwar is-servizzi applikabbli bis-sħiħ għall-konċessjonijiet 
għall-għawm. Il-Kummissjoni tifhem is-sitwazzjoni diffiċli li jinsabu fiha d-detenturi. Il-
Kummissjoni għandha, madankollu tiżgura l-applikazzjoni tajba tal-liġi tal-UE. Il-
Kummissjoni hija lesta li tibda diskussjonijiet mal-Istat Taljan biex tinstab soluzzjoni li tista’ 
tiżgura ekwilibriju bejn il-ħtiġijiet tad-detenturi u n-neċessità ta’ applikazzjoni tajba tal-liġi 
tal-UE.


