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Kumitat għall-Petizzjonijiet

25.9.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0428/2009 minn Bogdan Ghibea u Andrei Colta (Rumeni), f’isem il-
Grupp SC SKY S.R.L., dwar problemi fl-implimentazzjoni tal-liġi Rumena li 
tirregola l-għoti ta’ kuntratti ta’ provvista pubblika

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti ma jaqblux mal-implimentazzjoni arbitrarja tad-Dikriet ta’ Emerġenza tal-
Gvern Rumen (OUG) Nru 34/2006, hekk kif emendat mill-OUG Nru 19/2009, fir-rigward tal-
għoti ta’ kuntratti ta’ provvista pubblika. Skont il-petizzjonanti, il-problemi prinċipali 
jikkonċernaw l-interpretazzjoni ta’ dispożizzjonijiet legali b’tali mod illi jagħmluha 
impossibbli li jkun hemm prodotti ekwivalenti u jikkonċernaw ukoll il-fatt li t-tfassil ta’
dokumentazzjoni rilevanti jippermetti li l-awtoritajiet kontraenti jabbużaw mill-istejtus legali 
tagħhom meta jkunu qed jittrattaw ma’ operaturi ekonomiċi. Huma jsemmu wkoll problemi 
dovuti għal dispożizzjonijiet mhux ċari li jimplimentaw OUG 34/2006 li kien emendat b’
OUG 19/2009 u huma tal-fehma li n-nuqqas ta’ trasparenza taż-żewġ dikrieti ta’ emerġenza 
qed jipperikola l-prinċipju tat-trasparenza fir-rigward tal-kuntratti ta’ provvista pubblika u l-
kompetizzjoni libera fir-Rumanija. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant jirrapreżenta kumpanija Rumena li l-objettiv tal-attività tagħha huwa “l-
importazzjoni u d-distribuzzjoni ta’ oġġetti tal-konsum tal-printers - cartridges, inkjet u 
lejżer”. Il-Petizzjoni tinkludi 6 punti li huma:
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(a) erbgħa li jallegaw irregolaritajiet fil-qafas ta’ ċerti kuntratti pubbliċi Rumeni dwar l-
akkwist ta’ oġġetti tal-konsum tal-printers. Dawn l-allegazzjonijiet ma jagħmlux referenza 
għal xi suq preċiż, iżda għall-prattika ta’ ċerti awtoritajiet kontraenti; 

Dwar dan il-punt, huwa xieraq li jiġi ċċarat li f’dak li għandu x’jaqsam mal-kuntratti pubbliċi 
ta’ forniment, id-Direttiva 2004/18/KE1 hija applikabbli biss għall-kuntratti li l-valur stmat
tagħhom huwa ogħla mil-limiti previsti fl-Artikolu 7 tagħha (minn issa ’l quddiem “il-Limiti 
ta’ Applikazzjoni”), jiġifieri 133 000 ewro (għall-kuntratti mogħtija mill-amministrazzjonijiet 
ċentrali) jew 206 000 ewro (għall-kuntratti mogħtija mill-awtoritajiet kontraenti).  Il-kuntratti
li l-valur tagħhom huwa inqas mil-Limiti ta’ Applikazzjoni huma sottomessi biss għall-
prinċipji fundamentali tat-trattati (trasparenza, nondiskriminazzjoni, proporzjonalità) u dan,  
kemm-il darba jiġi pruvat li dawn il-kuntratti jippreżentaw interess transkonfinali assigurat 
għas-suq intern.

L-informazzjoni provduta mill-petizzjonant ma tippermettix li jiġi stabbilit jekk il-valur tal-
kuntratti pubbliċi, li għalihom jagħmel referenza, huwiex ogħla mil-Limiti ta’ Applikazzjoni 
tad-Direttiva Nru. 2004/18. Madankollu, il-Kummissjoni tippreżenta l-osservazzjonijiet li 
ġejjin f’każ fejn il-kuntratti kkonċernati jerġgħu jidħlu fil-qasam ta’ applikazzjoni tad-
Direttiva 2004/18/KE. 

(b) tnejn li jallegaw ksur tal-liġi Komunitarja mid-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-liġi Rumena 
tal-kuntratti pubbliċi

Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament biex isegwi l-irregolaritajiet imsemmija hawn fuq u 
jidentifika l-miżuri adegwati biex jillimita l-effetti tagħhom. 

L-analiżi li ġejja tal-Kummisjoni terġa’ ssemmi s-6 punti msemmija mill-petizzjonant, billi 
kull darba tispjega fid-dettall il-fatti u l-allegazzjonijiet imressqa mill-petizzjonant, kif ukoll 
ir-risposta proposta tal-Kummissjoni.

Fl-ewwel punt tal-petizzjoni, il-petizzjonant jindika li fil-qafas tal-kuntratti pubbliċi għall-
oġġetti tal-konsum tal-printers, l-awtoritajiet kontraenti jeżiġu lil dawk li jitfgħu l-offerta li 
jipproponu oġġetti tal-konsum ta’ ditta differenti minn dik tal-printers użati mill-awtorità 
kontraenti kkonċernata (il-“Printers”), li jipproduċu ċertifikat maħruġ minn produttur tal-
Printers li jkun jiċċertifika li l-oġġetti tal-konsum proposti minn dawk li jitfgħu l-offerta jkunu 
teknikament kompatibbli mal-Printers użati mill-awtorità kontraenti (minn issa ’l quddiem 
“iċ-Ċertifikat ta’ Ekwivalenza”). 

Il-petizzjonant jikkunsidra li l-possibilità li operaturi ekonomiċi oħra jipproponu oġġetti tal-
konsum ekwivalenti (għal dawk tal-produttur tal-Printers) hija affetwata serjament mill-
prattika imsemmija hawn fuq tal-awtoritajiet kontraenti, meta jitqiesu d-diffikultajiet biex 
wieħed jikseb tali Ċertifikat ta’ Ekwivalenza min-naħa tal-produttur tal-Printers li 
jirrappreżenta filfatt il-kompetizzjoni. Il-petizzjonant jikkunsidra għalhekk li tali prattika tal-
awtoritajiet kontraenti hija detrimentali għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 38 tal-OUG 
Rumen Nru. 34/20062 (li jittrasponi d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 23(8) tad-Direttiva 
                                               
1 Id-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 fuq koordinazzjoni ta’ proċeduri għall-għoti ta’ 
kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi 
2 Dikriet ta’ Emerġenza tal-Gvern RumenNru. 34 tad-19 ta’ April (kif emendat u komplut) dwar il-proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti għal 
xogħlijiet u servizzi
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2004/181).

Il-Kummissjoni tosserva li hekk kif jirriżulta mill-inċiż 29 tad-Direttiva 2004/18, dawk li 
jitfgħu l-offerta għandhom ikunu jistgħu jużaw il-mezzi kollha ta’ prova, sabiex juru l-
ekwivalenza tal-prodotti fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tagħhom, għalkemm huwa 
ovvju li hija r-responsabilità tal-awtorità kontraenti li tivverifika jekk il-mezzi ta’ prova 
humiex suffiċenti.

F’dan il-każ, il-petizzjonant ma jindikax jekk iċ-Ċertifikat ta’ Ekwivalenza maħruġ mill-
produttur tal-Printers kienx l-unika prova ta’ ekwivalenza tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 
aċċettata mill-awtoritajiet kontraenti jew jekk dawn aċċċettawx ukoll mezzi oħra ta’ prova 
(eż. ċertifikat ta’ espert indipendenti eċċ).  Barra minn hekk, il-petizzjonant lanqas ma jindika 
liema huma l-provi ta’ ekwivalenza teknika li hu jixtieq juża u li nċaħdulu mingħajr raġuni 
valida mill-awtoritajiet kontraenti. 

Fit-tieni punt tal-petizzjoni, il-petizzjonant jispeċifika li fil-qafas ta’ kuntratti pubbliċi oħra, l-
awtoritajiet kontraenti jeżiġu, minħabba speċifikazzjonijiet tekniċi, oġġetti tal-konsum tal-
printers tal-istess marka biss bħal dawk tal-Printers tal-awtorità kontraenti kkonċernata, 
minbarra l-oġġetti tal-konsum ekwivalenti kollha (jiġifieri teknikament kompatibbli mal-
Printers tal-awtorità kontraenti). Skont l-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, l-
awtoritajiet kontraenti jimmotivaw din l-esklużjoni permezz ta’ impedimenti li huma imposti 
fuqhom mill-produttur oriġinali tal-Printers għall-garanzija wara l-bejgħ, garanzija li l-
benefiċċju tagħha ma japplikax f’każ li l-awtorità kontraenti tuża oġġetti tal-konsum ta’ ditta 
differenti minn dik tal-Printers (minn issa ’l quddiem il–“Klawsola għat-Tmiem tal-
Garanzija”). Il-petizzjonant jikkunsidra li tali prattika hija detrimentali għad-dispożizzjonijiet 
tal-Artikolu 38 tal-OUG Rumen Nru. 34/2006 (li jittrasponi d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 
23(8) tad-Direttiva 2004/18). 

Il-Kummissjoni tinnota li l-Artikolu 23(8) tad-Direttiva 2004/18 jagħti permess lill-
awtoritajiet kontraenti, b’mod eċċezzjonali, li fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jagħmlu referenza 
għal għamla jew sors eċċ, meta dan ikun ġustifikat fir-rigward tas-suġġett tal-kuntratt. L-
eżistenza ta’ Klawsola għat-Tmiem tal-Garanzija (li tiżgura servizz tajjeb wara l-bejgħ) tista’ 
à priori  tikkostitwixxi tali ġustifikazzjoni għas-suġġett tal-kuntratt.
Fit-tielet punt tal-petizzjoni, il-petizzjonant jiċċara li f’ċerti kuntratti pubbliċi, l-awtoritajiet 
kontraenti jeżiġu fil-qafas ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi li l-prodotti jkunu mmarkati permezz 
tal-kitba tal-kodiċi tal-prodott, eskluż kwalunkwe mezz ieħor ta’ tikkettar (bħat-tikketta 
awtoaderenti jew it-timbru). Il-petizzjonant jikkunsidra li din l-eżiġenza mhijiex ġustifikata 
fir-rigward tad-dispożizzjonijiet Rumeni tal-liġi tal-konsum u li m’għandhiex 
ġustifikazzjonijiet oħra legali. Minħabba dawn ir-raġunijiet, il-Petizzjonant jallega ksur tal-
Artikolu 35 tal-OUG 34/2006 (li jittrasponi fil-liġi Rumena d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 23 
tad-Direttiva 2004/18).

Il-Kummissjoni tispeċifika li l-Artikolu 23(2) tad-Direttiva 2004/18 jistipula li l-
                                               
1

L-Artikolu 23(8) tad-Direttiva 2004/18 jistipola: Jekk ma jkunux ġustifikati bil-kontenut suġġettiv tal-kuntratt, speċifikazzjonijiet Tekniċi 
m’għandhomx jirreferu għal għamla jew sors, jew proċess partikolari, jew marki ta’ ditta, dokumenti ta’ dritt, tipi jew oriġini speċifiku jew 
produzzjoni bl-effett li jiġu favoriti jew eliminati ċerti intrapriżi jew ċerti prodotti. Referenza bħal din għandha tkun permessa fuq bażi 
eċċezzjonali, fejn deskrizzjoni preċiża biżżejjed u tinftiehem tal-kontentut suġġettiv tal-kuntratt fis-segwiment ta’ paragrafi 3 u 4 mhijiex 
possibli; referenza bħal din għandha tkun akkumpanjata mill-kliem "jew ekwivalenti".
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ispeċifikazzjonijiet tekniċi (li jinkludu l-mezzi ta’ tikkettar1) “għandhom joffru aċċess ugwali 
għal dawk li jixħtu l-offerti u ma għandux ikollhom l-effett li joħolqu ostakli mhux ġustifikati 
għal ftuħ ta’ dispożizzjoni pubbliku għal kompetizzjoni”.

Ir-referenza fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ta’ suq f’ċertu mezz ta’ tikkettar, minbarra t-tipi l-
oħra kollha, hija suxxetibbli li tkun detrimentali għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 23(2) biss
f’każ fejn l-esklużjoni ta’ mezzi oħra ta’ tikkettar ma jkollu l-ebda ġustifikazzjoni. L-
informazzjoni provduta mill-Petizzjonant mhijiex biżżejjed biex jiġi konkluż li l-esklużjoni 
ta’ mezzi oħra ta’ tikkettar imsemmija mill-petizzjonant hija ostaklu mingħajr ġustifikazzjoni 
skont l-Artikolu 23(2) imsemmi hawn fuq.

Fir-raba’ punt tal-petizzjoni, il-petizzjonant jikkundanna l-prattika ta’ ċerti awtoritajiet 
kontraenti Rumeni li jorganizzaw proċeduri ta’ akkwisti ta’ kuntratti pubbliċi b’objettiv kbir 
wisq (eż. billi jitobu fil-qafas ta’ premju uniku ta’ prodotti tal-iġene, kif ukoll ta’ materjali tal-
uffiċċju), li skont il-Petizzjonant se jkunu ta’ natura detrimentali għall-interessi tal-intrapriżi 
żgħar u medji li l-objettiv tagħhom huwa ta’ attivià speċjalizzata ħafna, li ma jkunux f’qagħda 
li jipproponu sensiela kbira ta’ materjal.

Il-Kummissjoni tikkunsidra li din il-prattika mhijiex suxxettibbli li tifforma ksur tal-liġi 
Ewropea tal-kuntratti pubbliċi, liġi li ma timponix pressjoni fuq l-awtorità kontraenti fir-
rigward tad-diversità tal-objettiv tal-kuntratt. Barra minn hekk, id-diffikultà msemmija mill-
petizzjonant tista’ tkun faċilment evitata, dment li d-Direttiva 2004/18 tippermetti lil kull 
kandidat li: (a)  jassoċja lilu nnifsu, biex jissottometti offerta komuni, ma’ operaturi 
ekonomiċi oħra (billi jiffurmaw grupp bi jew mingħajr personalità morali) (l-Artikoli 4(2) u 
48(4) tad-Direttiva 2004/18) jew (b) li jivvalutaw il-ħiliet ta’ operatur ekonomiku ieħor, 
b’kundizzjoni li dan tal-aħħar jingħaqad biex jagħmel il-mezzi tiegħu għad-dispożizzjoni ta’ 
kandidat koneċernat għall-eżekuzzjoni tas-suq (l-Artikolu 48(3) tad-Direttiva 2004/18). 

Fil-ħames punt tal-petizzjoni, il-petizzjonant ifformula kritika dwar id-dispożizzjonijiet tal-
OUG 34/2006 li ma jeżiġux il-pubblikazzjoni ta’ sejħa għall-offerti għall-kuntratti ta’ għoti 
dirett, minħabba valur inferjuri b’limitu stabbilit mil-leġiżlazzjoni Rumena għall-għotjiet 
diretti. Barra minn hekk, il-petizzjonant jesprimi t-tħassib tiegħu rigward iż-żieda ta’ dan il-
limitu fir-Rumanija, li l-valur tiegħu riċentament għola minn 5 000 ewro għal 15 000 ewro, 
wara l-emenda tal-Artikolu 19 tal-OUG 34/2006 mill-OUG 19/20092.

Il-Kummissjoni tixtieq tindika, l-ewwel u qabel kollox, li l-liġi Ewropea tal-kuntratti pubbliċi 
ma topponix l-għoti dirett tal-kuntratti pubbliċi mill-awtoritajiet kontraenti ta’ valur dgħajjef 
ħafna (bħal dak imsemmi fl-Artikolu 19 il-ġdid tal-OUG 34/2006), li għalihom huwa permess 
li jkun ikkunsidrat li huma ma jkunux ta’ interess għas-Suq Intern. Barra minn hekk, il-liġi 
Ewropea tal-kuntratti pubbliċi ma teżiġix il-pubblikazzjoni ta’ sejħa għall-offerti għall-
kuntratti ta’ għoti dirett, għalhekk, permezz tad-definizzjoni, attribuzzjoni diretta ma teżiġix 
kompetizzjoni.

Fis-sitt u l-aħħar punt tal-petizzjoni, il-Petizzjonant jifformula kritika fir-rigward tal-
introduzzjoni riċenti fir-Rumanija (skont l-Artikolu 28717 tal-OUG 34/2006, introdott wara l-

                                               
1 Bl-istess mod kif jirriżulta mid-dispożizzjonijiet tal-Anness VI tad-Direttiva 2004/18
2 Dikriet ta’ Emerġenza tal-Gvern Rumen Nru. 19 tas-7 ta’ Marzu 2009 dwar ċerti miżuri li jirrigwardaw il-kuntratti pubbliċi 
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adozzjoni tal-OUG emendata Nru.19/2009 tat-12 ta’ Marzu 2009) tad-dazju ta’ 2% (mingħajr 
ebda limitu massimu) tal-valur tat-talba/tas-suq, li għalihom il-ħlas jikkundizzjona l-
ammissibilità ta’ kwalunkwe azzjoni ġudizzjarja ta’ natura patrimonjali fil-qasam tal-kuntratti
pubbliċi. 

Il-Kummissjoni tixtieq tiċċara f’dan ir-rigward li l-Artikolu 28717 tal-OUG 34/2006 li għalih 
jagħmel referenza l-petizzjonant kien riċentament emendat b’mod konsiderevoli mill-OUG 
72/20091 tas-17 ta’ Ġunju 2009. Sabiex jiffaċilita l-aċċess għall-ġustizzja, l-ammont totali 
tad-dazju tnaqqas konsiderevolment, bit-test il-ġdid tal-Artikolu 28717 jipprevedi dazju b’mod 
gradwali u proporzjonat, li l-valur massimu tiegħu ma jaqbiżx 2200 lei (jew, madwar 500 
ewro)2 ikun xi jkun il-każ.

L-informazzjoni provduta mill-petizzjonant ma tippermettix li jiġi identifikat ksur tal-liġi 
Ewropea dwar il-kuntratti pubbliċi. Konsegwenza ta’ hekk, il-Kummissjoni tikkunsidra li
azzjoni min-naħa tagħha fir-rigward tal-awtoritajiet nazzjonali mhijiex ġustifikata fuq il-bazi 
ta’ informazzjoni li l-Kummissjoni għandha għad-dispożiżżjoni tagħha attwalment.

                                               
1 Dikriet ta’ Emerġenza tal-Gvern Rumen Nru. 72 tas-17 ta’ Ġunju 2009 li temenda u tikkompleta l-OUG 34/2006 
2 It-test tal-Artikolu l-ġdid 28717 huwa disponibbli fl-indirizz li ġej: 
http://www.anrmap.ro/PDF/legislatie/Legislatie%20Nationala/Legislatie%20in%20lb%20Romana/OUG%2034/OUG%20nr.34-
2006%20versiune%20consolidata%20cu%20OUG%20nr.%2072-2009.pdf


