
CM\749766MT.doc PE380.905v03-00

MT MT

 PARLAMENT EWROPEW 
2004 










 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet 

21.10.2008

AVVIŻ LILL-MEMBRI
Petizzjoni 179/2006 mressqa minn Giuseppe De Simone (ta' nazzjonalità Taljana), f'isem 
il-kumitat Mosaico, li tinkludi 13-il firma, dwar allegat ksur ta’ leġiżlazzjoni 
Komunitarja rigward proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti pubbliċi fis-settur tal-ġestjoni 
tal-iskart

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-rikorrent jesprimi numru ta’ osservazzjonijiet kritiċi fir-rigward tal-kumpanija pubblika 
limitata 'Belice ambiente S.p.A.', li tinsab fil-provinċja ta’ Trapani, billi jesprimi d-dubji 
tiegħu f’dak li għandu x’jaqsam mal-ekonomija, l-effiċjenza u r-razzjonalità tal-
operazzjonijiet integrati tagħhom tal-ġestjoni tal-iskart, u billi b’rabta ma’ dan jirreferi għal-
leġiżlazzjoni nazzjonali u reġjonali applikabbli għas-servizz pubbliku msemmi. B’mod 
partikolari, ir-rikorrent joġġezzjona għar-rati eċċessivi imposti mill-kumpanija (tliet darbiet 
aktar minn dawk normali), għall-metodi tal-immaniġġjar tagħha u għall-politika tagħha li 
talloka kompiti internament aktar milli toħroġ sejħiet pubbliċi għall-offerti. Waqt li dan huwa 
kumpatibbli mal-liġi Komunitarja (is-sentenza Teckal fil-kawża C-107/98, eċċ.), huwa jsostni 
li l-partijiet pubbliċi interessati, l-awtoritajiet muniċipali, m’humiex qed jingħataw il-poteri 
superviżorji effettivi stipulati taħt dik il-parti tal-liġi u wkoll li l-bord u l-assemblea 
amministrattiva qegħdin jaġixxu mingħajr l-ebda referenza għalihom, li bħala konsegwenza 
ta’ dan huma inkonxji dwar il-prezz tas-servizzi li qed jiġu pprovduti fil-muniċipilitajiet 
tagħhom stess jew tad-dħul finanzjarju mit-taxxa ambjentali li titħallas fuq il-ġbir tal-iskart. 
Għalhekk, il-kundizzjoni fundamentali għall-forniment fil-kumpanija stess, permess taħt 
ċirkostanzi eċċezzjonali mid-direttivi Komunitarji dwar il-proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti 
pubbliċi, m’hijiex qed tintlaħaq. Huwa jindika li barra milli qegħda timponi rati inġusti, il-
kumpanija, li effettivament hija monopolju pubbliku, m’hijiex qegħda tiġi amministrata 
b’mod trasparenti u razzjonali biżżejjed fir-rigward tal-iskali differenzjati tat-tariffi u tal-
applikazzjoni tal-prinċipju li 'min iniġġes iħallas', biex nieħdu eżempju. B’hekk huwa qed 
ifittex li tittieħed azzjoni urġenti mill-Unjoni.

2. Ammissibilità
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Iddikjarata ammissibbli nhar il-5 ta’ Lulju 2006. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar l-10 ta’ Novembru 2006.

I. Il-petizzjoni – Sommarju tal-fatti 

Ir-rikorrent jilmenta dwar il-prestazzjoni tas-servizzi tal-ġestjoni tal-iskart minn kumpanija 
pubblika limitata, jiġifieri l-"Belice Ambiente S.p.a" fi ħdan l-"Ambito Territoriale Ottimale" 
(l-aqwa diviżjoni territorjali) TP 2, li taqa’ fil-limiti tat-territorju tal-Provinċja ta’ Trapani fi 
Sqallija u li tħaddan il-muniċipalitajiet ta’ Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibelllina, 
Mazara del Vallo, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa u Vita. 

Skont l-informazzjoni magħmula disponibbli mill-Kummissjoni, il-muniċipalitajiet li jaqgħu 
fi ħdan l-ATO TP2, permezz ta’ deliberazzjoni mill-Kunsilli Muniċipali rispettivi tagħhom, 
approvaw l-abbozz tal-Istatuti ta’ Belice Ambiente u taw lill-imsemmija intrapriża l-kompiti 
kollha relatati mas-servizz tal-ġestjoni tal-iskart li qabel kienu jitwettqu minn awtoritajiet 
muniċipali. Barra dan, fit-22 ta’ Diċembru 2002, Belice Ambiente ġiet inkorporata b’att 
pubbliku u l-kapital tal-ishma tagħha huwa miżmum kollu kemm hu mill-muniċipalitajiet 
rilevanti u mill-Provinċja ta’ Trapani. 

B’mod partikolari, skont kif jirriżulta minn deċiżjoni tal-laqgħa tal-azzjonisti ta’ Belice 
Ambiente, datata il-31 ta’ Marzu 2004, il-muniċipalitajiet konċernati għażlu, f’dan it-tali każ, 
li jimmaniġġjaw is-servizzi rilevanti fuq il-bażi ta’ forniment fil-kumpanija stess aktar milli 
toħroġhom b’kuntratti permezz ta’ sejħiet għall-offerti pubbliċi. Ir-rikorrent jafferma li l-għoti 
dirett tas-servizzi tal-ġestjoni tal-iskart lil Belice Ambiente jikser il-liġi Komunitarja dwar l-
akkwisti pubbliċi, kif interpretata mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet 
Ewropej.

Ilment mibgħut mir-rikorrent lill-Kummissjoni Ewropea f’Jannar 2006 ġie rreġistrat mis-
Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea bħala l-każ N. 2006/4420. 

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni għall-argumenti ppreżentati fil-petizzjoni

L-għoti tas-servizzi tal-ġestjoni u t-trattament tal-iskart lil Belice Ambiente jista’ jiġi
kkwalifikat kemm bħala kuntratt ta’ servizz pubbliku jew bħala konċessjoni ta’ servizz skont
il-liġi tal-KE.

Id-Direttiva 92/50/KEE1 tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 1992, dwar il-koordinazzjoni tal-
proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti ta’ servizzi pubbliċi, tiddefinixxi l-kuntratti ta’ servizzi 
pubbliċi bħala "kuntratti għal interess ta’ flus konklużi bil-miktub bejn fornitur tas-servizzi u 
awtorità kontraenti" (Artikolu 1, punt a). Il-kuntratti pubbliċi, li bħala s-servizzi oġġettivi 
tagħhom għandhom dawk imniżżla fl-Anness IA għad-Direttiva 92/50/KEE, bħal servizzi ta’ 
rimi ta’ drenaġġ u ta’ skart, u li l-valur tagħhom jaqbeż il-limitu bażiku previst fl-Artikolu 7 
tal-imsemmija direttiva, għandhom jingħataw skont id-dispożizzjonijiet tat-Titoli III sa VI. 

Għalkemm il-konċessjonijiet tas-servizzi, kif inhi l-liġi Komunitarja fil-preżent, m’humiex 

                                               
1 ĠU L 209, 24.7.1992
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soġġetti għad-dispożizzjonijiet tad-direttivi dwar il-ksib pubbliku, fil-Komunikazzjoni 
Interpretattiva tagħha dwar il-konċessjonijiet skont il-liġi Komunitarja, il-Kummissjoni 
ikkjarifikat li l-għoti tagħhom madankollu għandu jikkonforma mar-regoli fundamentali tat-
Trattat tal-KE b’mod ġenerali, u l-prinċipju tan-nuqqas ta’ diskriminazzjoni fuq il-bażi tan-
nazzjonalità, b’mod partikolari, li jimplika obbligu ta’ trasparenza li jikkonsisti fl-assigurar, 
għall-ġid ta’ kwalunkwe offerent potenzjali, ta’ grad ta’ reklamar suffiċjenti biex jippermettu 
lis-suq tas-servizzi li jinfetaħ għall-kompetizzjoni. 

Irrispettivament mill-kwalifika legali ta’ dan l-għoti bħala kuntratt pubbliku jew bħala 
konċessjoni, isegwi fuq il-bażi ta’ dak li ntqal qabel, li l-liġi tal-KE dwar il-kuntratti pubbliċi 
jew il-konċessjonijiet teħtieġ li kull awtorità pubblika li tagħti kuntratti ta’ servizzi pubbliċi 
jew konċessjonijiet ta’ servizzi lil persuna distinta minnhom legalment tirrispetta ċerti obbligi 
ta’ pubbliċità u ta’ tfigħ ta’ offerti. 

Kif għamiltha ċara l-Qorti tal-Ġustizzja f’diversi okkażjonijiet, jista’ jkun mod ieħor biss f’tali 
każ fejn l-awtorità pubblika li hija awtorità kontraenti, teżerċita kontroll fuq l-entità separata 
konċernata li jkun jixbah lil dak li hija teżerċita fuq id-dipartimenti tagħha stess u jekk dik l-
entità twettaq il-parti essenzjali tal-attivitajiet tagħha mal-awtorità pubblika li tikkontrolla jew 
mal-awtoritajiet pubbliċi (l-hekk imsejħa eċċezzjoni "in house")1. Ladarba din hija kwistjoni 
ta’ deroga mir-regoli ġenerali tal-liġi komunitarja, iż-żewġ kondizzjonijiet imsemmija fuq 
għandhom jiġu interpretati strettament u l-oneru tal-prova tal-eżistenza ta’ ċirkostanzi 
eċċezzjonali li jiġġustifikaw d-deroga għal dawk ir-regoli jaqa’ fuq il-persuna li qegħda tfittex 
li tiddependi fuq dawk iċ-ċirkostanzi2.

Fil-każ li qed jiġi eżaminat, l-informazzjoni pprovduta mir-rikorrent tidher li tindika li l-
kontroll eżerċitat mill-muniċipalitajiet tal-għoti fuq Belice Ambiente ma jidhirx li hu "simili" 
għal dak li huma jeżerċitaw fuq id-dipartimenti tagħhom stess, ladarba l-poteri ta’ kontroll 
eżerċitati mill-muniċipalitajiet konċernati fil-kwalità tagħhom tal-azzjonisti ta’ Belice 
Ambiente mhux ser tagħtihom ċans jinfluwenzaw b’mod deċiżiv la l-objettivi strateġiċi u 
lanqas id-deċiżjonijiet sinjifikanti tal-kumpanija msemmija, inklużi deċiżjonijiet dwar l-
immaniġġjar operattiv u l-iffinanzjar tas-servizzi tal-iskart rilevanti. 

III. Konklużjonijiet

Skont il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mir-rikorrent, l-għoti dirett ta’ servizzi tal-ġestjoni 
tal-iskart lil Belice Ambiente mingħajr ma jiġi assigurat minimu ta’ trasparenza li jagħti ċ-
ċans lil dawk il-fornituri tas-servizzi kollha potenzjalment interessati sabiex jesprimu l-
interess tagħhom f’tali għoti, jista’ joħloq ksur tal-liġi tal-KE dwar kuntratti u konċessjonijiet 
pubbliċi. 

Bħalissa, il-Kummissjoni qegħda tkompli tinvestiga l-kwistjoni sabiex tistabbilixxi jekk f’ 
dan il-każ hemmx fil-fatt ksur tal-liġi Komunitarja li jiġġustifika l-ftuħ ta’ proċedura ta’ ksur 
kontra l-Italja skont l-Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE. Il-persuna li ressqet l-ilment ser 
tinżamm infurmata kif għandu jkun dwar l-iżviluppi tal-każ. 

                                               
1 Ara s-sentenzi tat-18.11.1999, fil-Kawża Case C-107/98, "Teckal Srl", paragrafu 50; is-sentenza tal-

11.01.2005, fil-Kawża C-26/03, "Stadt Halle", paragrafu 49, u s-sentenza tat-13.10.2005, fil-Kawża C-
458/03, "Parking Brixen", paragrafu 62).

2 Ara s-sentenza tat-13.10.2005, fil-Każ C-458/03, "Parking Brixen", paragrafu 63.
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4. Tweġiba kumplimentari mill-Kummissjoni, li waslet nhar l-1 ta’ Ġunju 2007.

I. Żviluppi fir-rigward tal-petizzjoni 

Wara li investigat l-ilment, waqt il-laqgħa tagħha Nru. 1761 tat-12 ta’ Ottubru 2006, il-
Kummissjoni ddeċidiet li toħroġ Ittra ta’ Intimazzjoni, li permezz tagħha fetħet proċedura ta’ 
ksur kontra l-Italja skont l-Artikolu 226 tat-Trattat tal-KE. F’din l-Ittra ta’ Intimazzjoni l-
Kummissjoni ġabet l-argument li fil-każ speċifiku, kien hemm ksur tad-Direttiva tal-Kunsill 
92/50/KEE, dwar il-koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti ta’ servizzi pubbliċi 
u l-Artikolu 43 u 49 tat-Trattat tal-KE, waqt li stiednet lill-gvern Taljan biex jissottometti l-
osservazzjonijiet tiegħu, kif ukoll l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni rilevanti kollha dwar 
l-għoti tas-servizzi msemmija. 

L-Awtoritajiet Taljani rrispondew għall-Ittra ta’ Intimazzjoni permezz ta’ Nota li ġiet 
innotifikata lis-servizzi tal-Kummissjoni f’Jannar 2007. L-informazzjoni u d-dokumenti 
voluminużi pprovduti bħalissa qegħdin jiġu eżaminati mis-servizzi tal-Kummissjoni. 

5. Tweġiba kumplimetari tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Skont l-informazzjoni sottomessa lill-Kummissjoni, il-muniċipalitajiet li huma fi ħdan l-ATO 
TP2 kienu approvaw, permezz ta’ deliberazzjoni tal-Kunsilli Muniċipali rispettivi tagħhom, l-
abbozz tal-istatut ta’ Belice Ambiente, u taw lil din l-impriża l-kompiti kollha relatati mas-
servizz tal-ġestjoni tal-iskart li qabel kien isir mill-awtoritajiet muniċipali. Minbarra minn 
dan, Belice Ambiente ġiet imwaqqfa b’att pubbliku fit-22 ta’ Diċembru 2002 u l-kapital 
azzjonarju tagħha huwa kollu kemm hu tal-muniċipalitajiet relevanti u l-Provinċja ta’ Trapani. 
B’mod partikolari, kif jirriżulta minn deċiżjoni tal-laqgħa tal-azzjonisti ta’ Belice Ambiente 
datata 31 ta’ Marzu 2004, il-muniċipalitajiet ikkonċernati kienu ddeċidew li jwettqu s-servizzi 
relevanti permezz ta’ Belice Ambiente, minflok ma joħorġuhom b’sejħiet għall-akkwist 
pubbliku. Il-petizzjonant isostni li l-għoti dirett tas-servizzi tal-ġestjoni tal-iskart lil Belice 
Ambiente joħloq ksur tal-liġi Komunitarja dwar l-akkwist pubbliku, kif interpretat bil-
ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej. 

L-Ilment kien sottomess ukoll mill-petizzjonant lill-Kummissjoni Ewropea f’Jannar tal-2006 
u rreġistrat mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea bħala l-każ Nru 2006/4420, 
skont l-Artikolu 226 tat-Trattat. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 

Il-Kummissjoni kompliet bit-trattament tal-ilment irreġistrat skont il-proċedura normali f’każ 
ta’ ksur tal-liġi. Ittra ta’ avviż formali intbagħtet lill-awtoritajiet Taljani f’Ottubru 2006, fejn 
staqsiet jekk l-għoti dirett tal-kuntratt għas-servizzi ta’ ġestjoni u trattament tal-iskart lil 
Belice Ambiente kinux bi ksur tad-Direttiva 92/50/KEE li kienet applikabbli dak iż-żmien u 
tal-Artikoli 43 u 49 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. 

l-Awtoritajiet Taljani wieġbu għall-ittra ta’ avviż formali f’Diċembru 2006  u saret laqgħa 
mas-Servizzi tal-Kummissjoni f’April 2007 biex jiġi diskuss il-każ. Wara din il-laqgħa, ġew 
sottomessi informazzjoni addizzjonali u dokumenti relevanti lis-servizzi tal-Kummissjoni 
aktar tard f’dak ix-xhar. 



CM\749766MT.doc 5/5 PE380.905v03-00

MT

L-awtoritajiet Taljani spjegaw in-natura partikolari tas-sistema tas-servizz tal-ġbir u l-ġestjoni 
tal-iskart kif issir fi Sqallija wara d-dikjarazzjoni tal-istat ta’ emerġenza dwar il-ġbir tal-iskart 
f’Mejju tal-1999 mill-President tal-Kunsill tal-Ministri, u n-nominazzjoni ta’ Kummissarju 
Delegat biex jamministra s-sitwazzjoni. B’mod partikolari, il-miżuri adottati mill-awtoritajiet 
reġjonali fi Sqallija biex jittrattaw l-emergenza, inkludew it-twaqqif ta’ 27 "Ambiti 
Territoriali Ottimali", u talbu lill-Komuni kollha fi ħdan kull ATO biex kull wieħed minnhom 
iwaqqaf kumpanija interna ("società d'ambito"), u biex jittrasferixxu l-kompetenzi rispettivi 
tagħhom dwar il-ġestjoni integrata tal-iskart lil dawn il-kumpaniji. 

B’konformità mad-deċiżjoni ta’ hawn fuq, il-Komuni li jaqgħu fi ħdan l-ATO TP 2 fil-
provinċja ta’ Trapani, iddelegaw il-kompetenzi rispettivi tagħhom lis-società d'ambito Belice 
Ambiente, imwaqqfa m’ilux. Din l-entità susegwentament iddeċidiet, insegwitu għal 
riżoluzzjoni mgħoddija mill-azzjonisti fil-31 ta’ Marzu 2004, li twettaq is-servizzi inkwistjoni 
hi stess, mingħajr il-proċedura ta’ sejħa pubblika għall-offerti. 

Konklużjonijiet 

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, is-Servizzi tal-Kummissjoni jikkunsidraw li l-amministrazzjoni 
ta’ ċiklu tal-ġestjoni integrata tal-iskart mill-ATO TP2 ma jistax jitqies bħala s-suġġett ta’ xi 
kuntratt jew konċessjoni ta’ servizzi skont il-liġi Komunitarja, imma bħala t-trasferiment 
intern ta’ kompetenzi fi ħdan l-istess amministrazzjoni. B’hekk, il-liġijiet tal-Komunità dwar 
l-akkwist u konċessjonijiet pubbliċi ma japplikawx, u lanqas l-eċċezzjoni li tikkonċerna l-
fornitura interna, kif pronunzjata mill-QEĠ f’diversi każi (Teckal, C-107/98, Parking Brixen, 
C-458/03) ma tkun relevanti f’dan il-każ. 

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-Kummissjoni, wara li infurmat lill-ilmentatur/petizzjonant
bl-argumenti tagħha, u wara li stednitu biex jippreżenta aktar evidenza biex jirribatti l-
konklużjoni tagħha fi żmien erba’ ġimgħat, iddeċidiet li tagħlaq dan il-każ fl-1794 laqgħa 
tagħha tas-27 ta’ Ġunju 2007. 

Abbażi tal-petizzjoni ppreżentata, li ma fiha l-ebda elementi ġodda, il-Kummissjoni ma tistax 
tidentifika l-ebda ksur tal-Liġi tal-Akkwist Pubbliku. 
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