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Suġġett: Petizzjoni 0314/2011, imressqa minn A. Bouma, ta’ ċittadinanza Olandiża, 
dwar ir-regoli l-ġodda tal-kerrejja fil-Pajjiżi l-Baxxi Petizzjoni 0344/2011, 
imressqa minn Alice J. de Nijs, ta’ ċittadinanza Olandiża, f’isem l-
assoċjazzjoni “Daadkrachtig” (il-Pajjiżi l-Baxxi), dwar ir-regoli l-ġodda 
għad-djar soċjali mikrija fil-Pajjiżi l-Baxxi

1. Sommarju tal-petizzjoni 0314/2011

Il-petizzjonanta tilmenta dwar ir-regoli l-ġodda tal-kerrejja fil-Pajjiżi l-Baxxi, li daħlu fis-seħħ 
fl-1 ta’ Jannar 2011, minħabba li l-Kummissjoni Ewropea qieset li s-sistema antika kellha 
karatteristiki ta’ għajnuna statali illegali. Ġie stabbilit dħul massimu ta’ EUR 33,164 fis-sena 
biex wieħed ikun eliġibbli għall-benefiċċju tad-djar soċjali. Il-petizzjonanta qed tfittex dar 
oħra biex tikriha minħabba problemi ta’ saħħa. Madankollu, id-dħul tagħha jaqbeż kemm 
kemm il-limitu, u dan ifisser li hija qed tiġi mġiegħla tfittex dar fis-settur privat tal-kiri, fejn 
il-kera hija ħafna ogħla. Meta xi darba fil-futur tirtira, id-dħul tagħha se jerġa’ jinżel taħt il-
limitu. Hija tindika wkoll li ħafna persuni li ġew allokati dar soċjali meta kienu għadhom 
żgħar u kellhom dħul baxx għadhom qed joqogħdu hemm bi dħul ħafna ogħla. Il-
petizzjonanta tqis li dawn ir-regoli l-ġodda huma inġusti. Hija titlob kjarifika.

Sommarju tal-petizzjoni 0344/2011

Il-petizzjonanta għandha dubji dwar kemm hi ġusta d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li biha l-
limitu minimu ta’ dħul għall-aċċess għad-djar soċjali mikrija ġie stabbilit għal EUR 33,614. 
Din id-deċiżjoni ttieħdet minħabba li skont il-Kummissjoni kienet qed tingħata għajnuna 
statali irregolari fis-settur tad-djar soċjali mikrija fil-Pajjiżi l-Baxxi. Il-petizzjonanta tgħid li l-
ħelsien mit-taxxa fuq is-self stabbilit legalment fil-Pajjiżi l-Baxxi għandu jitqies ukoll bħala 
tip ta’ għajnuna statali li tgħawweġ serjament is-suq, kemm għad-djar mikrija kif ukoll għal 
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dawk mixtrija. Skont il-petizzjonanta, minħabba l-interrelazzjoni bejn dawn iż-żewġt iswieq, 
il-livell tal-prezzijiet fiż-żewġt iswieq huwa konsiderevolment ogħla minn postijiet oħra fl-
Ewropa. Il-petizzjonanta tixtieq li l-għajnuna statali permezz tal-ħelsien mit-taxxa fuq is-self 
tiġi abolita sabiex jitneħħa t-tagħwiġ tas-suq u l-prezzijiet tas-suq ikunu jistgħu jiżviluppaw 
skont il-proċess naturali tal-provvista u d-domanda. 

2. Ammissibilità

Il-petizzjoni 0314/2011 iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’Ġunju 2011, il-petizzjoni 0344/2011 
iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Ġunju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011

Il-ħelsien mit-taxxa fuq is-self fil-Pajjiżi l-Baxxi

L-ewwel nett għandu jiġi nnutat li t-tnaqqis fiskali minħabba interessi mħallsa fuq is-self fil-
Pajjiżi l-Baxxi ma ġiex suġġett għall-investigazzjoni tal-Kummissjoni. Għalhekk, il-
Kummissjoni ma ħaditx pożizzjoni dwar tali miżuri. 

Madnakollu, abbażi ta’ ħarsa preliminari min-naħa tas-servizzi tal-Kummissjoni bbażata fuq 
l-informazzjoni limitata disponibbli, il-ħelsien mit-taxxa fuq is-self jidher li huwa ta’ 
benefiċċju għall-individwi u mhux għall-impriżi, u għaldaqstant mhuwiex suġġett għar-regoli 
tal-UE dwar il-kompetizzjoni.

B’hekk, il-kwistjoni relatata mal-ħelsien mit-taxxa fuq is-self tidher li taqa’ taħt il-
kompetenza tal-politika nazzjonali u għalhekk jidher li hija suġġett ta’ dibattitu nazzjonali fil-
Pajjiżi l-Baxxi.

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-2009 dwar id-djar soċjali fil-Pajjiżi l-Baxxi

Id-djar soċjali jikkostitwixxu servizz pubbliku li jgawdi trattament preferenzjali taħt il-liġi 
dwar l-għajnuna statali. Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-2005 dwar Servizzi ta’ Interess 
Ekonomiku Ġenerali 1 teżenta mir-rekwiżit ta’ notifikazzjoni, il-kumpens mogħti lil intrapriżi 
ta’ akkomodazzjoni soċjali li jipprovdu “akkomodazzjoni għal ċittadini żvantaġġjati jew 
gruppi li jbatu minn żvantaġġ soċjali, li minħabba restrizzjonijiet ta’ flus kontanti ma jkunux 
jistgħu jakkwistaw akkomodazzjoni bil-kundizzjonijiet tas-suq” (premessa 16), bil-
kundizzjoni li jkunu ġew sodisfatti serje ta’ kriterji. F’konformità mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà, huwa f’idejn l-Istati Membri li jiddefinixxu l-ambitu preċiż ta’ “ċittadini 
żvantaġġjati jew gruppi li jbatu minn żvantaġġ soċjali, li minħabba restrizzjonijiet ta' flus 
kontanti ma jkunux jistgħu jakkwistaw akkomodazzjoni bil-kundizzjonijiet tas-suq”. Ir-rwol 
tal-Kummissjoni huwa limitat għall-iċċekkjar ta’ żbalji manifesti b’rabta ma’ din id-
definizzjoni.

Fl-2002, il-Pajjiżi l-Baxxi nnotifikaw is-sistema tagħhom ta’ appoġġ finanzjarju għall-
                                               
1 Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/842/KE tat-28 ta’ Novembru 2005 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 86(2) tat-
Trattat rigward għajnuna mill-Istat taħt il-forma ta’ kumpens għal servizzi pubbliċi mogħti lil ċerti impriżi 
inkarigati bil-ġestjoni ta’ servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali, Ġurnal Uffiċjali L 312, 29.11.2005, p. 67–73.



CM\879039MT.doc 3/4 PE473.764v01-00

MT

korporazzjonijiet tad-djar soċjali bl-għan li tinkiseb ċertezza legali fir-rigward tal-konformità 
mal-liġi tal-UE. Il-Kummissjoni rċeviet ukoll ilmenti mingħand kompetituri tal-
korporazzjonijiet tad-djar. L-għan tal-valutazzjoni tal-Kummissjoni kien li tiżgura li l-appoġġ 
finanzjarju lill-korporazzjonijiet tad-djar ikun ristrett għas-servizz ġenwin ta’ interess 
ekonomiku ġenerali u għaldaqstant li ma jintużax bħala sussidju inkroċjat ta’ attivitajiet 
kummerċjali. 

B’riżultat tal-valutazzjoni tagħha, il-Kummissjoni esprimiet it-tħassib tagħha1 li s-sistema tad-
djar soċjali ma għandhiex biżżejjed salvagwardji biex tiżgura li l-attivitajiet kummerċjali tal-
korporazzjonijiet tad-djar isiru skont it-termini tas-suq, mingħajr għajnuna statali . Barra minn 
hekk, id-definizzjoni oriġinali tas-servizz pubbliku apparentement ma kinitx biżżejjed ċara u 
possibilment kienet tinkludi żbalji manifesti.

Wara l-investigazzjoni tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Olandiżi ddeċiedew li jibdlu s-sistema 
tad-djar soċjali biex issir iktar trasparenti u tiffoka fuq grupp fil-mira definit b’mod ċar li 
jikkonsisti f’persuni inqas vantaġġjati soċjalment. Huma għażlu li jiddefinixxu d-djar soċjali 
permezz tal-istabbiliment ta’ limitu ta’ dħul ta’ EUR 33,000 (indiċjat kull sena) li, għal
raġunijiet ta’ politika nazzjonali, huma għażlu li japplikaw biss fil-mument tal-allokazzjoni 
tad-djar soċjali. Għaldaqstant, il-kerrejja jibqgħu jżommu djarhom indipendentement mid-
dħul futur tagħhom. 

L-impjenji aċċettati jippermettu li 10% tad-djar f’kull korporazzjoni tad-djar xorta waħda jiġu 
allokati lill-persuni bi dħul li jaqbeż il-limitu minimu. Barra minn hekk, l-impenji Olandiżi 
jagħtu l-opportunità li, f’każijiet eċċezzjonali, jiġi stabbilit perċentwal iktar baxx minn 90% 
(iżda mhux inqas minn 80%) permezz ta’ digriet governattiv (AMvB) f’suq reġjonali 
partikolari għal perjodu ta’ erba’ snin.

Id-deċiżjoni pożittiva tal-Kummissjoni hija bbażata fuq dawn l-impenji Olandiżi biex is-
sistema eżistenti tinġieb f’konformità mar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna statali. Ir-riżultat ta’ 
dan il-proċess jiżgura fil-Pajjiżi l-Baxxi jkun hemm djar soċjali pubbliċi ġenwini  skont 
kriterji soċjali oġġettivi u fl-istess waqt jassigura kundizzjonijiet ekwi għall-operaturi kollha 
fil-partijiet l-oħra tas-suq tad-djar. 

Bħalma spjega l-Ministru Olandiż (van Middelkoop) responsabbli dak iż-żmien, fl-ittra tiegħu 
tal-31 ta’ Awwissu 2010 lill-Parlament Olandiż,2 il-limitu ta’ dħul flimkien mar-regola tal-
10% jippermettu li tiġi moqdija l-popolazzjoni li għandha bżonn djar soċjali. Skont iċ-ċifri 
ppreżentati fl-ittra lil dan il-Ministru, l-ispazju ta’ 10% ta’ allokazzjoni libera huwa biżżejjed 
biex ilaħħaq mad-domanda għal djar soċjali tal-familji bi dħul li jaqbeż kemm kemm EUR 
33,614. Dak ġie kkonfermat iktar reċentement mill-Ministru attwali (Donner) fil-Parlament 
Olandiż, li rrefera wkoll għall-alternattivi ta’ djar għal persuni bħal dawn.3

                                               
1 F’hekk imsejħa “ittra dwar l-Artikolu 17”, li  tirreferi għall-Artikolu 17 tar-Regolament Proċedurali 659/1999, 
ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 83/1, 27.03.1999, p. 1-9.
2 Disponibbli hawnhekk: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2010/08/31/toezeggingen-uit-ao-staatssteun-corporaties-van-1-juli-2010-
kamerbrief.html. 
3 Ara http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/08/antwoorden-staatssteun-
woningcorporaties.html u http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2011/02/14/antwoorden-kamervragen-verhoging-sociale-huurgrens-in-
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Konklużjoni

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tikkonferma l-linja politika li l-Kummissjoni ilha li adottat 
jiġifieri li l-awtoritajiet nazzjonali għandhom marġni wiesa’ biex jiddefinixxu l-kriterji u l-
kundizzjonijiet b’rabta mad-djar soċjali u Servizzi ta’ Interess Ekonomiku Ġenerali (SGEI -
Services of General Economic Interest) oħra. L-awtoritajiet Olandiżi għażlu li jiddefinixxu d-
djar soċjali billli jistabblixxu limitu ta’ dħul għal 90% tad-djar soċjali tagħhom. Id-deċiżjoni 
pożittiva tal-Kummissjoni hija bbażata fuq l-impenji Olandiżi li jġibu s-sistema tagħhom tad-
djar soċjali konformi mar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna statali.

                                                                                                                                                  
amsterdam.html.


