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Suġġett:Petizzjoni 1285/2007, imressqa minn Giovanni Maria Turra, ta’ nazzjonalità 
Taljana, f’isem is-Società Centro Residenziale INGEFIN S.r.l., dwar 
irregolaritajiet allegati relatati ma’ sejħa għall-offerti għal proġett ta’
kostruzzjoni fil-muniċipalità ta’ Golfo Aranci

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jistqarr li sejħa pubblika għall-offerti relatata ma’ proġett ta’ kostruzzjoni fuq 
skala kbira fil-muniċipalità ta’ Golfo Aranci f’Sardinja ma twettqitx b’konformità mar-
regolamentazzjoni Taljana u dik Ewropea u jitlob lill-Parlament Ewropew sabiex jinvestiga l-
każ. 

2. Ammisibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ April 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4), tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Ir-risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Il-petizzjonant huwa impriża ta’ kostruzzjoni li xtaqet tipparteċipa fil-proċedura negozjata 
msemmija hawn fuq u jidhrilha li ma tħallietx tagħmel hekk minħabba irregolaritajiet li 
setgħu affettwaw din il-proċedura. 

B’mod partikolari, il-petizzjonant jiddenunzja dawn l-irregolaritajiet - ma ġie ppubblikat l-
ebda avviż sabiex tkun imħabbra l-intenzjoni tal-muniċipalità li tniedi l-proċedura, li 
jikkostitwixxi ksur tar-regolamentazzjoni nazzjonali u dik Komunitarja f’dan il-qasam; - l-
iskadenza għall-preżentazzjoni tal-offerti deċiża mill-awtorità kontraenti (30 ġurnata) kienet 
qasira wisq biex titħejja offerta u - il-parteċipazzjoni għall-proċedura kienet miftuħa għal 



PE415.073v01-00 2/8 CM\810833MT.doc

MT

operaturi li mhumiex impriżi tal-kostruzzjoni, għalkemm il-programm li jrid jiġi mwettaq 
jipprevedi t-twettiq ta’ xogħlijiet li jammontaw għal total ta’ 200 miljun ewro. 

Barra minn dan, l-operatur li fl-aħħar ġie magħżul bħala l-imsieħeb privat tal-STU (il-
kumpanija Pirelli RE) seta’ ġie vantaġġjat illegalment fuq kompetituri oħra li seta’ kien 
hemm, bi ksur tal-prinċipju ta’ trattament ugwali. 

B’mod partikolari, il-petizzjonant jallega li biex tipprepara l-offerta tagħha, u partikolarment 
biex tfassal il-programm eżekuttiv tal-interventi li l-STU għandha twettaq, id-ditta Pirelli RE 
għamlet użu mill-istess professjonisti li ġew inkarigati mill-muniċipalità biex jippreparaw 
studju ta’ fattibilità rigward dawn l-interventi, jiġifieri perit u konsulent. Il-kollaborazzjoni ta’
dawn il-professjonisti setgħet iffavorixxiet b’mod illegali lill-Pirelli RE li, minħabba din il-
kollaborazzjoni, kien l-uniku operatur f’pożizzjoni li jissottometti offerta fi żmien is-sejħa 
għall-offerti msemmija. 

Skont il-petizzjonant, Pirelli RE gawdiet b’mod illegali mill-fatt li l-muniċipalità ta’ Golfo 
Aranci żżomm esklussivament 0.01% tal-kapital tal-STU Golfo Aranci S.p.a. u li din tal-
aħħar hija inkarigata mit-twettiq ta’ programm li jikkonsisti primarjament fil-kostruzzjoni ta’
bini residenzjali privat. Dawn iċ-ċirkostanzi jiddevjaw l-objettiv tal-liġi Taljana fil-kuntest 
tal-STU, li tagħti lil din it-tip ta’ kumpanija vantaġġi partikolari (bħal, pereżempju, id-dritt li 
takkwista l-esproprjazzjoni ta’ artijiet) minħabba l-objettivi pubbliċi tal-attività tagħha.    

Għalhekk, il-petizzjonant qiegħed jitlob lill-Parlament biex jinvestiga l-irregolaritajiet 
imsemmija hawn fuq kif ukoll ir-reati penali eventwali li jistgħu jiġu stabbiliti. 

Fl-2005, il-muniċipalità ta’ Golfo Aranci fetħet proċedura negozjata, mingħajr pubblikazzjoni 
preliminari ta’ avviż ta’ kuntratt, biex jintgħażel azzjonista privat maġġoritarju ta’ “kumpanija 
ta’ żvilupp urban”. (“Società di Trasformazione Urbana”, minn issa ’l quddiem: “STU”), li 
kellha tiġi mwaqqfa biex jitwettaq il-programm ta’ żvilupp fit-territorju tal-imsemmija 
muniċipalità.

Il-possibilità li tiġi mwaqqfa kumpanija bħal din hija koperta mil-leġiżlazzjoni Taljana li 
tirregola l-attività tal-awtoritajiet lokali, u partikolarment mid-digriet leġiżlattiv Nru 267/2000 
(bl-isem “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”). Skont l-Artikolu 120 ta’
dan id-digriet, il-muniċipalitajiet u l-ibliet il-kbar (l-ibliet metropolitani) jistgħu jaħtru 
kumpaniji limitati bl-ishma li jkunu inkarigati mit-tħejjija u t-twettiq ta’ interventi ta’ żvilupp 
urban. 

Id-dokumentazzjoni li għandhom is-servizzi tal-Kummissjoni tindika li l-muniċipalità 
rrikorriet għall-proċedura msemmija hawn fuq fuq il-bażi tad-deroga stipulata fl-Artikolu 7, 
paragrafu 2 punt (a) tad-digriet leġiżlattiv Nru 157/19951 (jiġifieri l-miżura ta’ traspożizzjoni 
tad-direttiva 9292/50/KEE2, li tipprovdi għal koordinazzjoni tal-proċeduri tas-sejħa għall-

                                               

1 Dan id-digriet ġie abrogat bid-digriet leġiżlattiv Nru 163 tat-12 ta’ April 2006, li jiġbor id-direttivi ġodda dwar 
il-kuntratti pubbliċi 2004/18/KE u 2004/17/KE.

2 ĠU L 209 tal-24.7.1992, p. 1–24
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kuntratti tas-servizzi). Din id-deroga tippermetti l-użu ta’ din il-proċedura ladarba l-ebda 
offerta ma tiġi sottomessa bħala tweġiba għal proċedura preċedenti miftuħa jew ristretta. 

Fil-fatt, il-petizzjonant jafferma li l-ebda offerta ma ġiet sottomessa waqt is-sejħa għall-offerti 
bl-istess suġġett, li kienet infetħet fl-2004.   

Operatur wieħed biss ipparteċipa fil-proċedura negozjata msemmija hawn fuq, jiġifieri l-
kumpanija Pirelli RE, li fl-aħħar intgħażlet bħala l-azzjonista privat tal-STU.  

Għalhekk, fit-22 ta’ Novembru 2005, l-imsemmija muniċipalità u Pirelli RE waqqfu l-STU 
Golfo Aranci S.p.a., fejn l-azzjonista privat iżomm 99.99% tal-kapital. 

Il-Kummissjoni tosserva, l-ewwel nett, li l-proċedura tal-għażla tal-imsieħeb privat ta’
kumpanija b’kapital imħallat “pubbliku-privat” ma taqax taħt ir-regoli Komunitarji dwar il-
kuntratti pubbliċi u l-konċessjonijiet sakemm din il-proċedura ma tagħtix lok għall-
finalizzazzjoni ta’ kuntratt li jikkwalifika bħala kuntratt pubbliku u koncessjoni fit-termini tal-
Liġi Komunitarja. 

B’mod partikulari, meta l-imsieħeb privat jiġi magħżul biex jieħu f’idejh it-twettiq ta’
xogħlijiet jew ir-rendiment ta’ servizzi permezz ta’ kumpanija b’kapital privat-pubbliku, il-
proċedura tal-għażla trid tiżgura  r-rispett lejn ir-regoli Komunitarji konċernati, u 
partikolarment ir-regoli tad-direttivi li jikkoordinaw il-proċeduri tal-għoti ta’ kuntratti 
pubbliċi għal xogħlijiet, fornimenti u servizzi. 

F’dan il-każ partikulari, il-proċedura mnedija mill-muniċipalità ta’ Golfo Aranci tidher li 
assenjat lill-imsieħeb privat tal-STU t-twettiq ta’ programm ta’ żvilupp urban li jipprevedi l-
kostruzzjoni ta’ bini pubbliku u privat, li jammonta għal total ta’ madwar 200 miljun ewro.

Il-Kummissjoni tikkunsidra li din il-proċedura tista’ tagħti lok għal assenjazzjoni favur l-
imsieħeb privat ta’ kuntratt pubbliku jew ta’ konċessjoni ta’ xogħlijiet, li huwa marbut li 
jwettaq permezz tal-STU. F’dan il-każ, l-assenjazzjoni taqa’ taħt id-Direttiva 93/37/KEE1

dwar il-koordinazzjoni tar-regoli dwar kuntratti pubbliċi tax-xogħlijiet li kienu japplikaw dak 
iż-żmien2.

Dwar dan, huwa xieraq li jiġi ċċarat illi l-idea tal-kuntratt ta’ xogħlijiet tinkludi kuntratti li 
għandhom bħala għan it-tfassil u t-twettiq tax-xogħlijiet. 

Madankollu d-dokumenti pprovduti mill-petizzjonant ma jippermettux il-kisba ta’
evalwazzjoni definita f’dan ir-rigward, u partikolarment, ma jippermettux li jiġi verifikat jekk 
dan hux kuntratt pubbliku jew konċessjoni ta’ xogħlijiet fit-termini tal-liġi Komunitarja, li 
huwa neċessarju biex jiġi deċiz jekk ir-regoli tad-Direttiva 93/37/KEE humiex applikabbli 
f’dal-każ partikulari. 

                                               

1 ĠU L 199 tad-9.8.1993, p. 54–83
2 Din id-direttiva ġiet sostitwita mill-1 ta’ Frar 2006 mid-Direttiva 2004/18/KE dwar il-koordinazzjoni tal-
proċeduri tal-għoti tal-kuntratti pubbliċi għal xogħlijiet, fornimenti u servizzi.
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Madankollu il-Kummissjoni tixtieq tagħmel xi konsiderazzjonijiet dwar l-irregolaritajiet 
allegati mill-petizzjonant, biex jiġu identifikati dawk li jistgħu eventwalment jikkostitwixxu 
ksur ta’ regoli Komunitarji dwar kuntratti pubbliċi.

Rigward ir-rikors għall-proċedura negozjata mingħajr pubblikazzjoni preliminari ta’ avviż ta’
kuntratt, il-Kummissjoni tosserva li d-Direttiva 93/37/KEE tippermetti li jsir rikors għal din 
il-proċedura jekk ma tiġi sottomessa l-ebda offerta bħala risposta għal proċedura preċedenti 
miftuħa jew ristretta, sakemm ma jinbidlux b’mod sustanzjali l-kundizzjonijiet inizjali tal-
kuntratt (l-Artikolu 7, paragrafu 3, punt a).

Fin-nuqqas ta’ informazzjoni dwar il-proċeduri preċedenti li, skont il-petizzjonant, il-
muniċipalità ta’ Golfo Aranci bdiet fl-2004, il-Kummissjoni mhix f’pożizzjoni li tivverifika 
jekk il-kundizzjonijiet li jippermettu l-applikazzjoni tal-imsemmija deroga kinux milħuqa 
f’dal-każ partikulari. 

Rigward iż-żmien għat-tressiq tal-offerti, huwa xieraq li jiġi ċċarat li l-iskadenzi minimi 
ffissati mid-Direttiva 93/37/KEE huma applikabbli biss fil-każ fejn kien hemm pubblikazzjoni 
ta’ avviż ta’ kuntratt. Fil-każ ta’ proċedura negozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel, hi 
l-awtorità kontraenti li għandha  tiffissa skadenza xierqa għat-tressiq tal-offerti. 

Inkwantu ċ-ċirkustanza fejn il-parteċipazzjoni fil-proċedura kienet miftuħa għal operaturi li 
mhumiex impriżi tal-kostruzzjoni, il-Kummissjoni tinnota li, wara d-dokumenti tas-sejħa tal-
offerti, l-imsieħeb privat tal-STU ntgħażel bil-għan mhux biss li jipprovdi ċerti servizzi 
(b’mod partikolari, is-servizzi ta’ arkitettura u inġinerija, u servizzi finanzjarji), imma wkoll li 
jwettaq ix-xogħlijiet. Għalhekk il-proċedura suppost kellha tkun miftuħa għal operaturi 
ekonomiċi li għandhom il-kapaċità li jipprovdu dawn is-servizzi. 

Fl-aħħar, f’dak li jirrigwarda l-vantaġġi li b’mod illegali gawdiet minnhom il-kumpanija 
Pirelli RE, il-Kummissjoni tosserva l-ewwel nett li l-fatt li biex jiġu mfassla x-xogħlijiet li 
huma suġġetti għall-offerta, din il-kumpanija għamlet użu mill-istess professjonisti li ntużaw 
mill-awtorità kontraenti biex ifasslu l-istudju ta’ fattibilità ta’ dawn ix-xogħlijiet, ma jistax jiġi 
meqjus, inkwantu tali, li dan imur kontra l-prinċipju tat-trattament ugwali tal-kompetituri. 

F’dan ir-rigward, hu xieraq li jiġi mfakkar li l-Qorti tal-Ġustizzja ċċarat fid-deċiżjoni 
“Fabricom” (deċiżjoni tat-3 ta’ Marzu 2005, kawżi konġunti C-21/03 u C-34/03), li t-tressiq 
ta’ offerta għall-kuntratt pubbliku għal xogħlijiet, fornimenti u servizzi minn persuna li ġiet 
inkarigata mir-riċerka, l-esperimentazzjoni, l-istudju jew l-iżvilupp ta’ dawn ix-xogħlijiet, 
fornimenti u servizzi, ma jistax jiġi miċħud mingħajr ma tingħata lil din il-persuna l-
possibilità li turi li, fiċ-ċirkustanzi tal-każ, l-esperjenza akkwistata minnha bl-ebda mod ma 
setgħet tgħawweġ il-konkorrenza.

L-elementi f’idejn is-servizzi tal-Kummissjoni ma jippermettux li jiġi kkunsidrat li l-
muniċipalità ta’ Golfo Aranci kellha teskludi l-offerta tal-kumpanija Pirelli RE.

It-tieni nett, rigward il-vantaġġi allegatament marbuta maċ-ċirkustanza li l-programm ta’
interventi fdat f’idejn l-STU Golfo Aranci ma jweġibx għall-objettivi pubbliċi li l-
leġiżlazzjoni Taljana tixtieq tilħaq permezz tal-previżjoni ta’ kumpanija pubblika/privata bħal 



CM\810833MT.doc 5/8 PE415.073v01-00

MT

din, il-Kummissjoni tosserva li mhijiex kompetenti biex tqis jekk il-proċedura kkonċernata 
hix kompatibbli mal-imsemmija leġiżlazzjoni nazzjonali.

Bl-istess mod, il-Kummissjoni mhix kompetenti li tesprimi l-opinjoni tagħha dwar l-eżistenza 
ta’ vjolazzjonijiet eventwali tal-liġi penali Taljana, u għalhekk, li tivverifika jekk l-offiżi 
ġewx imwettqa waqt din il-proċedura. 

L-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant ma tippermettix li jiġi identifikat ksur tal-Liġi 
Komunitarja.

Il-Kummissjoni se tikkuntattja l-awtoritajiet Taljani sabiex tiġbor l-informazzjoni addizzjonali 
neċessarja biex jiġi verifikat jekk l-irregolaritajiet allegati mill-petizzjonant dwar il-proċedura 
tal-għażla tal-imsieħeb privat tal-STU Golfo Aranci jikkostitwixxux ksur tar-regoli 
Komunitarji dwar il-kuntratti pubbliċi.

Il-Kummissjoni mhix kompetenti la biex tagħti opinjoni dwar ir-rispett lejn il-leġiżlazzjoni 
Taljana dwar l-STU, u lanqas jekk ċertu aġir jistax jiġi kkunsidrat bħala offiża penali skont il-
liġi kriminali nazzjonali. 

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Wara l-eżami tal-petizzjoni msemmija u tal-petizzjoni Nru 107/08, li tressqet mill-istess 
petizzjonant u li tikkonċerna l-istess sejħa għall-offerti, il-Kummissjoni kkuntattjat lill-
awtoritajiet Taljani bl-għan li tikseb l-informazzjoni addizzjonali neċessarja biex tivverifika 
jekk l-irregolaritajiet iddikjarati mill-petizzjonant, u b’mod partikolari r-rikors għall-
proċedura nnegozjata għall-għażla tal-imsieħeb privat tal-“kumpanija ta’ żvilupp urban” 
(Società di Trasformazione Urbana - minn issa ’l quddiem: STU) magħruf bħala “Golfo 
Aranci”, humiex konformi mar-regoli Komunitarji li jirrigwardaw il-kuntratti pubbliċi. 

L-awtoritajiet Taljani wieġbu permezz ta’ ittra mibgħuta fit-23 ta’ Ottubru 2008, u din kienet 
akkumpanjata mid-dokumentazzjoni relevanti.

Wara s-segwitu ta’ din id-dokumentazzjoni, f’Diċembru 2004, il-muniċipalità ta’ Golfo 
Aranci fetħet l-ewwel sejħa għall-offerti biex jintgħażel azzjonista privat maġġoritarju ta’
STU, li kellu jitwaqqaf biex jitwettaq il-programm ta’ żvilupp urban fit-territorju tal-
imsemmija muniċipalità (avviż ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali Ewropew tat-28.12.2004). 
Billi ma kien hemm l-ebda offerta għal din is-sejħa għall-offerti, il-muniċipalità nediet 
proċedura ġdida ta’ sejħa għall-offerti, permezz ta’ avviż ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali 
Ewropew tal-25 ta’ Marzu 2005. Din is-sejħa għall-offerti xorta baqgħet mingħajr risposta.

Konsegwentement, il-muniċipalità ta’ Golfo Aranci fetħet proċedura negozjata, li kienet 
preċeduta mill-pubblikazzjoni ta’ sejħa għall-offerti f’livell nazzjonali u fuq il-websajt tagħha, 
biex jintgħażel azzjonista privat tal-imsemmija STU. Żewġ operaturi pparteċipaw f’din il-
proċedura: il-kumpanija INGEFIN S.r.l. u għaqda ta’ negozji mmexxija mill-kumpanija Pirelli 
RE (minn issa ’l quddiem: “Pirelli RE”). Peress li l-offerta mressqa mill-kumpanija INGEFIN 
kienet waħda irregolari u inkompleta, Pirelli RE nżammet bħala azzjonista privata tal-STU li 
li għadha trid tiġi stabbilita. 

Fit-22 ta’ Novembru 2005, wara t-twaqqif tal-STU, il-muniċipalità ta’ Golfo Aranci 
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kkonkludiet ftehima “ġenerali” mal-STU, bl-għan li tirregola r-relazzjonijiet bejn il-partijiet 
fir-rigward tat-twettiq tal-programm ta’ żvilupp urban li hu soġġett għall-proċeduri ta’ sejħa 
għall-offerti li ssemmew hawn fuq kif ukoll “ftehima dwar il-programm/konvenzjoni tal-
eżekuzzjoni” li tispeċifika l-metodi ta’ twettiq tal-programm. 

Wara l-eżami tal-klawsoli kuntrattwali stipulati fil-ftehimiet imsemmijin hawn fuq, il-
Kummissjoni tinnota li jidher li dawn qed jagħtu lok għall-assenjazzjoni, favur l-STU, ta’
konċessjoni ta’ xogħlijiet fit-termini tad-dritt Komunitarju, u b’mod partikolari fit-termini tad-
Direttiva 93/37/KEE1 li tipprovdi għal koordinazzjoni tal-proċeduri tas-sejħa għall-kuntratti 
pubbliċi tax-xogħol, applikabbli dak iż-żmien2. 

Il-Kummissjoni tfakkar li l-konċessjoni tax-xogħlijiet hi kuntratt għal interess pekunjarju 
konkluż bejn awtorità ta’ kuntrattar u operatur ekonomiku, li għandu bħala għan kemm it-
twettieq kif ukoll l-ippjanar u t-twettieq tax-xogħol fl-istess ħin, ikkaratterizzat mill-fatt li l-
kontroparti tax-xogħlijiet tikkonsisti fid-dritt li jitmexxew ix-xogħlijiet, eventwalment abbinat 
ma’ prezz.    

Il-ftehima li ssemmiet hawn fuq ħalliet f’idejn l-STU biex tippjana u twettaq għadd ta’
xogħlijiet pubbliċi u privati kif ukoll biex tamministra u tmexxi parti minn dawn ix-xogħlijiet 
għal skopijiet kummerċjali (l-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ġenerali). L-Artikolu 2 tal-
konvenzjoni tal-eżekuzzjoni jistipula li x-xogħlijiet imsemmija se jitwettqu mingħajr spejjeż 
għall-muniċipalità ta’ Golfo Aranci. Minħabba l-fatt li l-ispejjeż tax-xogħlijiet jaqgħu f’idejn 
l-STU, u partikolarment f’idejn l-azzjonista privat maġġoritarju, il-Kummissjoni tqis li dan se 
jiġi rrimunerat primarjament mid-dħul li jiġi mit-tmexxija tax-xogħlijiet u li għalhekk dan 
huwa każ ta’ konċessjoni ta’ xogħol. 

Il-valur globali tax-xogħlijiet mhuwiex stipulat fil-ftehimiet imsemmija hawn fuq, li juru biss 
il-valur tax-xogħlijiet tat-tagħmir primarju (jiġifieri: 4.8 miljun ewro, kif stipulat fl-Artikolu 
12 tal-konvenzjoni tal-eżekuzzjoni), waqt li jirriservaw id-dritt li jikkalkolaw l-ispiża ta’
xogħlijiet oħrajn. Meta jitqies dak li ssemma hawn fuq, hemm bżonn li jiġi kkunsidrat li l-
valur globali tax-xogħol jaqbeż il-limitu stabbilit tal-applikazzjoni tad-Direttiva 93/37/KEE3.

Konsegwentement, hemm bżonn li jiġi kkunsidrat li l-assenjazzjoni tat-twettiq tal-programm 
ta’ żvilupp urban kien soġġett għar-regoli tad-Direttiva 93/37/KEE applikabbli għall-
konċessjonijiet tax-xogħol, li jirrikjedu li l-għan tal-assenjazzjoni ta’ tali konċessjoni tkun 
soġġetta għal avviż ippublikat fil-Ġurnal Uffiċjali Ewropew u li jiġi ffissat perjodu minimu ta’
52 ġurnata li jibda jgħodd minn meta tintbagħat is-sejħa għall-offerti lill-ĠU biex jippermetti 
l-preżentazzjoni tal-kandidaturi. 

Il-Kummissjoni tinnota li, f’dan il-każ, il-muniċipalità ta’ Golfo Aranci ppubblikat darbtejn 
sejħa għall-offerti fil-ĠU bl-għan li titlob il-preżentazzjoni ta’ offerti għall-ippjanar u għat-

                                               

1 ĠU L 199 tad-9.8.1993, p. 54–83
2 Mill-1 ta’ Frar 2006, id-Direttiva 2004/18/KE, dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri tas-sejħa għall-kuntratti 
tax-xogħol, tal-provvisti u tas-servizzi, ħadet post din id-Direttiva.
3 Għall-konċessjonijiet tax-xogħol, dan il-limitu stabbilit qabeż il-5 miljun ewro.
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twettiq eventwali, permezz tal-STU biex jitwaqqaf dan il-programm ta’ żvilupp urban. Iż-
żewġ sejħiet għall-offerti, li ġew ippubblikati fl-2004 u fl-2005, rispettivament, stabbilixxew 
perjodu ta’ żmien għall-preżentazzjoni ta’ offerti li jeċċedi l-perjodu ta’ 52 ġurnata stipulat 
mid-Direttiva.   

Fuq il-bażi ta’ dak li ntqal hawn fuq, il-Kummissjoni tqis li l-muniċipalità assigurat li jiġu 
rispettati r-regoli tad-Direttiva 93/37/KEE applikabbli għall-konċessjonijiet tax-xogħol. Billi 
dawn ir-regoli ma jistabbilixxux il-proċedura li tirregola l-assenjazzjoni tal-konċessjonijiet 
wara l-pubblikazzjoni tal-avviżi, huma ma jwaqqfux lill-muniċipalità milli tagħżel il-
konċessjonarju permezz ta’ proċedura negozjata. 

Għalhekk, il-Kummissjoni tqis li ladarba l-ebda offerta ma tressqet fil-perjodu stipulat minn 
dawn is-sejħiet għall-offerti, il-fatt li jinfetħu negozjati biex jintgħażel is-sieħeb privat tal-
STU, u għalhekk, il-konċessjonarju, ma jistax jitqies li jmur kontra r-regoli Komunitarji fl-
ambitu tal-assenjazzjoni tal-konċessjonijiet tax-xogħol.

Fir-rigward tal-irregolaritajiet l-oħra allegati mill-petizzjonant, il-Kummissjoni tikkonferma l-
kunsiderazzjonijiet formulati fir-risposta preċedenti tagħha għall-petizzjoni, li skonthom dawn 
l-allegati irregolaritajiet ma jidhirx li jagħtu lok għal ksur tar-regoli Komunitarji dwar il-
kuntratti pubbliċi u l-konċessjonijiet. 

Konklużjoni

Wara li saret l-inkjesta, il-Kummissjoni ma setgħetx tidentifika ksur tar-regoli Komunitarji 
fir-rigward tal-kuntratti pubbliċi u tal-konċessjonijiet. 

5. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Skont l-informazzjoni mibgħuta mill-petizzjonant f’Ottubru 2009, is-sejħa għall-offerti ta’ din 
il-petizzjoni ġiet revokata mill-Qorti amministrattiva reġjonali għar-reġjun ta’ Sardinja (minn 
issa ’l quddiem: “TAR Sardinja”). 

Permezz tas-sentenza tiegħu nru 1327 tal-14 ta’ Lulju, it-TAR Sardinja laqa’ l-ilmenti 
magħmula fir-rikors ippreżentat mill-petizzjonant, billi ġie kkunsidrat li l-proċedura segwita 
mill-muniċipalità ta’ Golfo Aranci għall-għażla tal-imsieħeb privat tal-“kumpanija ta’ żvilupp 
urban”, (“Società di Trasformazione Urbana”, minn issa ’l quddiem:  “STU”) imsemmija 
Golfo Aranci kienet illegali. 

Għalhekk it-TAR Sardinja rrevoka d-deċiżjoni tal-muniċipalità li jagħżel bħala azzjonist il-
kumpanija “Pirelli RE” imċaħħda mill-imsemmija STU kif ukoll l-atti kollha dwar it-twaqqif
tal-STU li segwew din id-deċiżjoni. 

Madankollu, il-petizzjonant jitlob li l-amministrazzjoni tal-muniċipalità ta’ Golfo Aranci tiġi 
ppenalizzata permezz tal-ftuħ ta’ proċedura ta’ ksur.

Il-Kummissjoni wara li ħadet nota tal-fatt li s-sejħa għall-offerti inkwistjoni ġiet revokata, 
tosserva li l-ksur potenzjali denunzjat mill-petizzjonant fi kwalunkwe każ ġie eliminat u li 
għalhekk proċedura ta’ ksur tkun għalxejn. 
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F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tixtieq tfakkar li l-proċedura ta’ ksur stabbilita fl-Artikolu 
258 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (dak li qabel kien l-Artikolu 226 
tat-Trattat KE) għandha l-għan li turi n-nuqqas, min-naħa ta’ Stat Membru, li jwettaq xi 
obbligi tiegħu skont il-liġi Komunitarja. L-għan tal-proċedura huwa dak li tassigura li dan l-
Istat itemm il-ksur tal-liġi Komunitarja malajr kemm jista’ jkun. Għalhekk il-proċedura 
tipprevedi fażi prekontenzjuża li matulha l-Kummissjoni tistieden lill-Istat Membru biex jieħu 
l-miżuri meħtieġa sabiex jelimina l-effetti tal-ksur tal-liġi Komunitarja. Fil-każ biss li dawn l-
effetti ma jkunux ġew eliminati fiż-żmien stipulat mill-Kummissjoni, din tista’ titlob lill-Qorti 
tal-Ġustizzja biex  tinnota l-ksur min-naħa tal-Istat Membru. 

Skont l-Artikolu 260 tat-TFUE (dak li qabel kien l-Artikolu 228 tat-Trattat KE), il-
Kummissjoni tista’ titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja sabiex timponi sanzjoni finanzjarja lill-Istat 
Membru biss meta dan ma jkunx konformi mas-sentenza li ssib li jkun hemm ksur ta’ liġi. 

Fil-każ inkwistjoni, huwa ċar li, anke jekk wieħed iqis li s-sejħa għall-offerti li nħarġet mill-
muniċipalità ta’ Golfo Aranci kienet kontra r-regoli Komunitarji fir-rigward tal-kuntratti
pubbliċi, l-effetti li jirriżultaw mill-ksur ta’ dawn ir-regoli xorta waħda kienu jiġu eliminati 
bis-sentenza tat-TAR Sardinja msemmija hawn fuq. 

Konklużjonijiet

Billi s-sejħa għall-offerti ta’ din il-petizzjoni ġiet revokata, il-Kummissjoni tinnota li l-ksur 
potenzjali tal-liġi Komunitarja ddenunzjat mill-petizzjonant m’għadux jeżisti u li 
għaldaqstant, il-ftuħ ta’ proċedura ta’ ksur f’dan ir-rigward mhuwiex possibbli.  


