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Suġġett: Petizzjoni 1375/2009, imressqa minn Veronica Dini, ta’ nazzjonalità Taljana, 
f’isem is-sindku ta’ Sondrio, dwar il-leġiżlazzjoni Taljana dwar il-ġestjoni 
tal-ilma integrata

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta targumenta li l-leġiżlazzjoni Taljana dwar il-ġestjoni tal-ilma integrata 
mhijiex konformi mar-regoli Ewropej, filwaqt li tikkwota bħala eżempju s-sitwazzjoni 
f’Sondrio. Għaldaqstant hija qed titlob li jsir stħarriġ mill-Parlament Ewropew dwar it-
tqassim tax-xogħlijiet għall-implimentazzjoni tal-politika dwar il-ġestjoni tal-ilma integrata.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli tal-Proċedura).

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

Il-petizzjonanta tilmenta dwar il-konsistenza mal-liġi tal-akkwist pubbliku tal-UE tal-Artikolu 
23a tal-Liġi 133/2008, li għandu xi dispożizzjonijiet ġenerali dwar l-għoti tas-servizzi 
pubbliċi lokali li għandhom interess ekonomiku. Huja ssottomettiet fajl identiku lill-
Kummissjoni, li wasal fis-6 ta’ Novembru 2009, li fih saqsiet lill-Kummissjoni jekk kienx 
possibbli li tinfetaħ proċedura ta’ ksur kontra l-Italja għall-ksur tal-liġi tal-akkwist pubbliku
tal-UE. Il-Kummissjoni wieġbet lill-petizzjonanta fil-21 ta’ Diċembru 2009 b’ittra, li fiha 
kkonfermat li ma ġie identifikat l-ebda ksur tal-liġi tal-akkwist pubbliku tal-UE.

Bħala eżempju tal-implimentazzjoni ta’ din il-leġiżlazzjoni, il-petizzjonanta tirreferi għall-
għoti ta’ tali servizzi pubbliċi mill-Komun ta’ Sondrio fir-rigward tas-servizz tal-ġestjoni tal-
ilma integrata.
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Fir-rigward tal-kontenut tad-dispożizzjoni inkwistjoni, skont il-punt 2 tal-Artikolu 23a tal-
Liġi 133/2008, l-għoti tas-servizzi pubbliċi lokali jitwettaq bħala regola ġenerali favur tal-
impriżi jew il-kumpaniji stabbiliti fi kwalunkwe forma u magħżula permezz ta’ sejħiet għall-
offerti pubbliċi, bir-rispett dovut tal-prinċipji tat-Trattat KE u tal-prinċipji ġenerali relatati 
mal-kuntratti pubbliċi u, b’mod partikolari, tal-prinċipji ta’ ġestjoni tajba, effettività, 
imparzjalità, trasparenza, publiċità adegwata, nondiskriminazzjoni, ugwaljanza fit-trattament, 
rikonoxximent reċiproku u proporzjonalità.

Għall-kuntrarju, skont il-punt 3 ta’ din id-dispożizzjoni, f’sitwazzjonijiet li ma jippermettux 
rikors effiċjenti għas-suq, minħabba kundizzjonijiet ekonomiċi, soċjali, ambjentali u 
ġeomorfoloġiċi tat-territorju involut, l-għoti tas-servizzi jista’ jsir skont il-prinċipji tal-liġi tal-
UE li jmorru kontra l-modalitajiet stabbiliti fil-punt 2 tal-istess dispożizzjoni.
Kif tindika l-petizzjonanta, fl-ordni legali Taljana, din id-dispożizzjoni tapplika għall-għoti 
tas-servizzi pubbliċi lokali deċiż mill-awtoritajiet kontraenti fuq il-bażi tad-deroga dwar 
“provvisti mill-pajjiż stess”.

Kif tgħid il-petizzjonanta fil-paġna 5 tal-ittra tagħha, il-punt 3 tal-Artikolu 23a tal-Liġi 
133/2008 jagħmel ir-rikors għall-“provvisti mill-pajjiż stess” ħafna aktar restrittiv.

Skont il-prinċipji rigward il-“provvisti mill-pajjiż stess”, l-applikazzjoni tar-regoli tal-UE 
dwar l-akkwist pubbliku hija eskluża jekk, fl-istess ħin, il-kontroll eżerċitat fuq l-entità tieħu 
l-konċessjoni mill-awtorità pubblika li tagħti l-konċessjoni huwa analogu għal dak li din tal-
aħħar teżerċita fuq is-servizzi tagħha stess u jekk din l-entità twettaq l-essenzjali tal-attività
tagħha bl-awtorità li għandha (ara s-Sentenza ex multis  tal-Qorti fil-Kawża C-458/03 Parking 
Brixen, paragrafu 62).

Mhux ċar kif il-punt 3 tal-Artikolu 23a msemmi jista’ jiġi kkunsidrat bħala li jmorru kontra l-
liġi tal-akkwist pubbliku tal-UE, għax, billi hu stabbilit mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-
każistika tagħha, ladarba s-sitwazzjoni tal-“provvisti mill-pajjiż stess” tirrappreżenta deroga 
għar-regoli ġenerali tal-liġi tal-UE, iż-żewġ kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq għandhom 
ikunu l-oġġett ta’ interpretazzjoni stretta (ara s-Sentenzi fil-kawża C-26/03 Stadt Halle u RPL 
Lochau paragrafu 46, u Parking Brixen, ikkwotat hawn fuq, paragrafu 63).

Barra dan, il-petizzjonanta tistqarr fil-paġna 6 tal-ittra tagħha li d-dispożizzjoni inkwistjoni
ma tistabilixxix it-tipi ta’ proċeduri li għandhom jiġu segwiti sabiex jingħataw il-
konċessjonijiet tal-ġestjoni tas-servizz pubbliku.

Mhux ċar kif din id-dispożizzjoni tista’ tiġi kkunsidrata bħala mhux konsistenti mal-liġi tal-
UE. Fil-fatt, bħalma l-Qorti enfasizzat fil-każistika tagħha, “awtorità pubblika għandha l-
possibbiltà li twettaq dmirijiet ta’ interess pubbliku li huma imposti fuqha mill-mezzi 
amministrattivi, tekniċi jew oħrajn tagħha stess, mingħajr ma hija obbligata li tirrikorri għal 
entitajiet esterni li mhumiex parti mid-dipartimenti tagħha” (Sentenza fil-Kawża C-324/07 
Coditel paragrafu 48 u l-każistika kkwotata fiha).

Fid-dawl  ta’ dak li ntqal qabel, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 23a tal-Liġi 133/2008 ma 
jmorrux kontra l-liġi tal-akkwist pubbliku tal-EU.


