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1. DAĦLA 

Is-servizzi ta’ interess ġenerali huma element ewlieni tal-mudell soċjali Ewropew. Huma 
għandhom rwol essenzjali sabiex jiżguraw il-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali 
madwar l-Unjoni u huma kruċjali għall-iżvilupp sostenibbli tal-UE f’termini ta’ livelli ogħla 
ta’ impjieg, inklużjoni soċjali, tkabbir ekonomiku u kwalità ambjentali. It-Trattat ta’ Lisbona 
dan l-aħħar enfasizza l-importanza tas-servizzi ta’ interess ġenerali permezz tal-Artikolu 14 
emendat u l-Protokoll il-ġdid Nru. 26 għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE). 

Is-servizzi ta’ interess ġenerali, kemm jekk ikunu pprovduti minn operaturi pubbliċi kif ukoll 
privati, spiss ma jkunux jistgħu jiġu pprovduti taħt kundizzjonijiet ekonomikament aċċettabbli 
mingħajr appoġġ finanzjarju fl-għamla ta’ kumpens għal servizz pubbliku. Dan il-kumpens 
huwa kopert mir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat tat-TFUE minħabba li dawn is-servizzi ta’ 
interess ġenerali jitqiesu bħala attivitajiet ekonomiċi. Fl-2003, il-Qorti tal-Ġustizzja spjegat li 
tali kumpens għat-twettiq ta’ servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali jikkostitwixxi għajnuna 
mill-Istat (SIEĠ), sakemm ma jkunx strettament limitat għall-ammont meħtieġ sabiex 
jikkumpensa operatur effiċjenti.  

L-għoti tas-servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali jvarja ferm bejn l-Istati Membri. Ivarja 
wkoll bejn is-setturi u huwa influwenzat mill-progress teknoloġiku u ekonomiku u mit- 
tradizzjonijiet kulturali u soċjali. Għalhekk huwa jevolvi matul iż-żmien.  

Bil-għan li tipprovdi lill-awtoritajiet pubbliċi u lill-operaturi tas-suq biċ-ċertezza legali dwar l-
applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat f’dan il-qasam, fl-2005, il-Kummissjoni 
adottat sett ta’ strumenti legali, magħrufa bħala l-Pakkett tas-SIEĠ ("il-Pakkett"). Il-Pakkett 
jikkjarifika ċ-ċirkostanzi li fihom l-għajnuna mill-Istat tingħata għall-finanzjament tas-SIEĠ li 
huwa kumpatibbli mat-Trattat. Minn dakinhar ’l hawn, il-Kummissjoni adottat għadd ta’ 
Deċiżjonijiet f’każijiet speċifiċi. Hija pprovdiet ukoll aktar gwida permezz ta’ Servizz 
Interattiv ta’ Informazzjoni (Interactive Information Service - IIS)1 u sett ta’ “Mistoqsijiet 
Komuni”2, li dan l-aħħar ġew aġġornati u żviluppati aktar fi Gwida3. 

Wara li jfakkar l-elementi ewlenin tal-qafas legali attwali (sezzjoni 2), dan ir-rapport jiġbor l-
esperjenza tal-Kummissjoni rigward l-applikazzjoni tal-Pakkett f’setturi differenti sa mill-
2005 (taqsima 3). Fl-aħħar nett, ir-rapport jindika l-kwistjonijiet ewlenin li ħarġu minn 
eżerċizzju wiesa' ta’ konsultazzjoni, li kien jinkludi eżerċizzju ta’ rappurtar mill-Istati Membri 
li sar fl-2008 u fl-2009 u konsultazzjoni ġenerali tal-partijiet interessati li saret fl-2010 
(taqsima 4). 

                                                 
1 Disponibbli fis-sit http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_en.html. 
2 Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni "L-aktar mistoqsijiet komuni rigward id-Deċiżjoni 

tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Novembru 2005 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 86(2) tat-Trattat tal-KE 
lill-għajnuna mill-Istat fil-forma ta’ kumpens għal servizz pubbliku mogħti lil ċerti impriżi fdati bl-
operat ta’ servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali, u tal-Qafas Komunitarju għall-għajnuna mill-Istat 
fil-forma ta’ kumpens għal servizz pubbliku", SEC(2007) 1516 tal-20 ta' Novembru 2007. 

3 Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni "Gwida għall-applikazzjoni tar-regoli tal-Unjoni 
Ewropea dwar l-għajnuna mill-Istat, l-akkwist pubbliku u s-suq intern lis-servizzi ta’ interess 
ekonomiku ġenerali, u b’mod partikolari lis-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali", SEC (2010) 1545 tas-
7 ta’ Diċembru 2010. 
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2. IS-SERVIZZI TA’ INTERESS EKONOMIKU ĠENERALI U R-REGOLI TAT-TRATTAT 
DWAR L-GĦAJNUNA MILL-ISTAT 

2.1. Il-kwalifika ta’ kumpens tas-SIEĠ bħala għajnuna mill-Istat 

L-għajnuna mill-Istat hija ġeneralment ipprojbita taħt l-Artikolu 107(1) tat-TFUE, li jipprovdi 
li: 

Ħlief għad-derogi previsti fit-Trattati, kull għajnuna, ta’ kwalunkwe forma, mogħtija minn 
Stat Membru jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat, li twassal għal distorsjoni jew theddida ta’ 
distorsjoni għall-kompetizzjoni billi tiffavorixxi ċerti impriżi jew ċerti produtturi għandha, 
safejn tolqot il-kummerċ bejn l-Istati Membri, tkun inkompatibbli mas-suq intern. 

Din il-projbizzjoni fuq l-għajnuna mill-Istat tapplika għal servizzi ta’ interess ġenerali, 
sakemm dawn ikunu jinvolvu t-twettiq ta’ attivitajiet ekonomiċi mill-impriża4. Madanakollu, 
sakemm ingħatat is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-każ Altmark5 fl-2003, ma kienx ċar 
għal kollox jekk l-għoti ta’ kumpens minn awtorità pubblika għat-twettiq tas-SIEĠ kienx 
jidħol fl-ambitu tal-Artikolu 107(1) u għalhekk jekk kienx jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat. 

F'Altmark, il-Qorti sabet li, fil-qasam tas-SIEĠ, il-kumpens m’huwiex għajnuna mill-Istat 
jekk jikkumpensa biss l-ispejjeż netti sabiex jitwettqu obbligi ta’ servizz pubbliku bħal dawn. 
Madanakollu, hija imponiet ukoll kundizzjonijiet stretti mmirati sabiex jillimitaw il-kumpens 
mogħti għall-ispejjeż li fornitur effiċjenti jagħmel sabiex iwettaq dawk l-obbligi. L-“erba’ 
kriterji Altmark”, li għandhom ikunu ssodisfati kollha sabiex jintwera li kumpens tas-SIEĠ 
ma jikkostitwix għajnuna mill-Istat, huma dawn li ġejjin: 

• L-ewwel nett, l-impriża benefiċjarja għandha tkun effettivament ingħatat l-inkarigu li 
twettaq l-obbligi tas-servizz pubbliku, u dawn l-obbligi għandhom ikunu ddefiniti b’mod 
ċar; 

• It-tieni, il-parametri li fuq il-bażi tagħhom jiġi kkalkulat il-kumpens iridu jiġu stabbiliti 
minn qabel b'manjiera oġġettiva u trasparenti, sabiex jiġi evitat li tingħata vantaġġ 
ekonomiku li jista' jiffavorixxi l-impriża benefiċjarja fuq impriżi kompetenti. 

• It-tielet, il-kumpens ma jistax jaqbeż dak li huwa meħtieġ sabiex ikunu koperti l-ispejjeż 
kollha li jkunu saru biex jitwettqu l-obbligi tas-servizz pubbliku jew parti minnhom, 
filwaqt li jitqies id-dħul rilevanti u qligħ raġonevoli għat-twettiq ta’ dawk l-obbligi. 

• Ir-raba’, f’każ fejn l-impriża li għandha twettaq l-obbligi tas-servizz pubbliku, f’każ 
speċifiku, ma tintgħażilx skont proċedura ta’ xiri pubbliku li tippermetti li jingħażel dak l-
offerent li jista’ jipprovdi dawk is-servizzi bl-inqas spiża possibbli għall-komunità, il-livell 
ta’ kumpens meħtieġ irid jiġi stabbilit abbażi ta’ analiżi tal-ispejjeż li impriża tipika, 
immexxija tajjeb u mgħammra kif xieraq, kien ikollha tagħmel biex twettaq dawk l-

                                                 
4 Il-kunċett ta’ “attività ekonomika” huwa definit mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 

Ewropea. Fil-qosor, fil-qasam tal-liġi tal-kompetizzjoni, skont din il-ġurisprudenza, attività ekonomika 
hija kwalunkwe attività li tikkonsisti fl-offerta ta’ prodotti jew servizzi f’suq speċifiku, irrispettivament 
mill-forma legali li biha titwettaq l-attività. Ara l-Kawża C-205/03 P, FENIN v il-Kummissjoni, [2006] 
Ġabra I-06295, punt 25. Dwar il-kunċetti ta' attività ekonomika u impriżi ara wkoll il-Kawża C-350/07 
Kattner Stahlbau [2009] Ġabra I-1513. 

5 Kawża C-280/00, Altmark Trans GmbH u Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft 
Altmark GmbH, [2003] Ġabra I-7747. 
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obbligi, filwaqt li jitqies id-dħul rilevanti u qligħ raġonevoli għat-twettiq ta’ dawk l-
obbligi. 

Il-Qrati tal-Unjoni rritornaw fuq il-kwistjoni ta’ kumpens għar-rendiment tas-SIEĠ f’xi 
okkażjonijiet minn meta ngħatat is-sentenza Altmark. Pereżempju, il-Qorti Ġenerali ċċarat li l-
iskop tal-erba' kundizzjonijiet Altmark huwa esklussivament dak tal-klassifikazzjoni tal-
kumpens bħala għajnuna mill-Istat jew le6, filwaqt li l-Artikolu 106(2) għadu jikkostitwixxi l-
bażi għall-kumpatibbiltà tal-kumpens finanzjarju li ma jikkonformax ma' dawn l-erba' 
kundizzjonijiet kollha7. Kien ukoll iċċarat li r-raba’ kundizzjoni ta’ Altmark tesprimi l-
karatteristika ewlenija tal-kumpens Altmark meta mqabbla ma’ kumpens li jikklassifika bħala 
Għajnuna mill-Istat, jiġifieri li l-kumpens Altmark għandu jibqa' limitat għall-ispejjeż ta’ 
kumpanija effiċjenti (waħda li tkun kapaċi tirbaħ kuntratt jew kumpanija medja mmexxija 
sew). Fi kliem ieħor, il-kumpens Altmark huwa l-ammont meħtieġ għall-għoti tas-SIEĠ li 
jirrappreżentaw l-inqas spiża għall-komunità8. Il-Pakett, min-naħa l-oħra, jippermetti lill-
Għajnuna mill-Istat għas-SIEĠ li jkopri l-ispejjeż attwali tal-kumpanija fdata bis-SIEĠ, 
minkejja l-livell ta’ effiċjenza tagħha9. Il-Qorti tal-Prim' Istanza rrifjutat ukoll l-argument li d-
deċiżjoni Altmark kienet tapplika biss għal SIEĠ fdati wara d-data tas-sentenza10.  

Il-projbizzjoni fuq l-għajnuna mill-Istat taħt l-Artikolu 107(1) TFUE m’hijiex assoluta. 
Minbarra ċ-ċirkostanzi speċifikati fl-Artikolu 107(2) u (3), li huma ta’ applikazzjoni ġenerali, 
l-Artikolu 106(2) TFUE jipprovdi għal eċċezzjoni speċifika, limitata għas-SIEĠ11. Taħt l-
Artikolu 106(2): 

Kull impriża responsabbli sabiex topera servizzi ta’ importanza ekonomika ġenerali jew li 
jkollha l-karattru ta’ monopolju fiskali għandha tkun suġġetta għar-regoli tat-Trattati, b’mod 
partikolari dawk li jirriferu għall-kompetizzjoni, safejn l-applikazzjoni ta’ dawn ir-regoli ma 
tostakolax it-twettiq de jure jew de facto tal-funzjonijiet speċifiċi mogħtija lil dik l-impriża. L-
iżvilupp tal-kummerċ ma għandux jiżviluppa b’ mod kuntrarju għall-interessi tal-Unjoni. 

B’dan il-mod, dak li huwa SIEĠ ma jistax jiġi definit darba għal dejjem u l-Istati Membri 
għandhom diskrezzjoni wiesgħa f’dan ir-rigward. Madanakollu, il-Qorti tal-Ġustizzja ċċarat li 
mhux kwalunkwe attività ekonomika tista’ tiġi kkunsidrata bħala SIEĠ għall-fini tal-Artikolu 
106(2) TFUE. Fil-fatt “l-attività għandha tkun ta’ interess ekonomiku ġenerali li turi 
karatteristiċi speċjali meta mqabbla mal-interess ekonomiku ġenerali ta’ attivitajiet 
ekonomiċi oħra”12. Skont din il-każistika, il-Kummissjoni diġà enfasizzat fil-passat li SIEĠ 
huma attivitajiet ekonomiċi, li l-Istati Membri huma suġġetti għal obbligi speċifiċi ta' servizz 
pubbliku permezz ta' kriterju ta' interess ġenerali. L-impożizzjoni ta’ dawn l-obbligi huwa 
meħtieġ meta l-awtoritajiet pubbliċi jqiesu li l-forzi tas-suq ma jipprovdux dan it-tip ta’ 

                                                 
6 Kawża T-354/05, TF1 [2009] Ġabra II-00471, punt 130. 
7 Ibidem, punt 135. 
8 Il-Kawża T-289/03 BUPA vs Kummissjoni [2008] QĠE II-81, paragrafi 246 u 249.  
9 Il-Premessa 11 u l-Artikolu 5(2) tad-Deċiżjoni 86(2) SIEĠ u paragrafu 16 tal-Qafas SIEĠ. 
10 Il-Kawża T-289/03 BUPA vs Kummissjoni [2008] QĠE II-81, paragrafi 158-160. 
11 Dispożizzjoni speċifika oħra għas-SIEĠ fit-trasport fuq l-art tista’ tinstab fl-Artikolu 93 TFUE. 
12 Il-Kawża C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova SpA v Siderurgica Gabrielli SpA [1991] 

QĠE I-5889, punt 27; Il-Kawża C-242/95, GT-Link A/S v De Danske Statsbaner (DSB) [1997] QĠE I-
4449, punt 53 u l-Kawża C-266/96, Corsica Ferries France SA v Gruppo Antichi Ormeggiatori del 
porto di Genova Coop. arl, Gruppo Ormeggiatori del Golfo di La Spezia Coop. arl u Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione [1998] QĠE I-3949, punt 45. 
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servizzi, jew li mhux il-kundizzjonijiet kollha huma meqjusa sodisfaċenti13. Għalhekk, 
minbarra setturi fejn id-definizzjoni tas-SIEĠ hija affettwata jew limitata bil-liġi tal-UE (eż 
Direttivi speċifiċi għas-settur), id-diskrezzjoni tal-Istati Membri biex jiddefinixxu s-SIEĠs 
hija soġġetta għal-verifika mill-Kummissjoni sabiex tivverifika għan-nuqqas ta’ żball 
manifest. Il-Kummissjoni teżerċita din il-kompetenza taħt il-kontroll tal-Qrati tal-Unjoni.14  

B’kuntrast, il-valutazzjoni ta’ jekk kumpens għal servizz pubbliku partikolari jissodisfax ir-
rekwiżiti għall-kompatibbiltà taħt l-Artikolu 106(2) hija kwistjoni ta’ kompetenza esklussiva 
tal-Kummissjoni (soġġetta għar-reviżjoni ġudizzjarja mill-Qorti tal-Ġustizzja). Is-sentenza 
Altmark għamlitha ċara li bosta kumpensi eżistenti għal servizzi pubbliċi kellhom jitqiesu 
bħala għajnuna mill-Istat, u wasslet għal talba mill-Istati Membri u partijiet oħrajn interessati 
għal gwida dwar kif ifasslu skemi ta’ SIEĠ f’konformità mar-regoli dwar l-għajnuna mill-
Istat u kjarifika dwar kif il-Kummissjoni twettaq din l-evalwazzjoni fil-prattika. Kif imsemmi 
fid-daħla, il-Kummissjoni wieġbet għal din it-talba fl-2005 b’pakkett ta’ miżuri (il-“Pakkett 
tas-SIEĠ”).15 

2.2. Il-Pakkett 

Il-Pakkett jinkludi tliet strumenti, spiss magħrufa bħala d-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ16, il-Qafas 
dwar is-SIEĠ17, u d-Direttiva dwar it-Trasparenza18. 

2.2.1. Id-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ 

Skont l-Artikolu 108(3) tat-Trattat, kwalunkwe Stat Membru li jippjana li jagħti għajnuna 
Statali għandu jinnotifika din l-għajnuna lill-Kummissjoni. L-għajnuna proposta m’għandhiex 
tkun implimentata qabel ma l-Kummissjoni tagħti d-deċiżjoni tagħha. 

Bl-għan li jiġu evitati piżijiet amministrattivi eċċessivi għall-għajnuniet li jippreżentaw 
relattivament ftit riskju ta’ distorsjoni tal-kompetizzjoni, id-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ 
tistabbilixxi ċirkostanzi li fihom, permezz ta’ eċċezzjoni għar-rekwiżit fl-Artikolu 108(3) tat-
Trattat, kumpensi SIEĠ m’għandhomx jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni. Id-Deċiżjoni dwar 
is-SIEĠ tapplika għal kumpens SIEĠ mogħti lil impriżi b’fatturat annwali medju qabel it-
taxxa, inklużi l-attivitajiet kollha, ta’ inqas minn EUR 100 miljun19 matul is-sentejn 

                                                 
13 Komunikazzjoni dwar Servizzi ta’ Interess Ġenerali fl-Ewropa tal-2000, ĠU C 17, 19.01.2001, pp. 4-

23, paragrafu 14. Ara wkoll l-Anness II tal-istess Komunikazzjoni. Ara wkoll il-Kawża T-289/03 BUPA 
vs Kummissjoni [2008] QĠE II-81, paragrafi 166,169 u 172. 

14 Ara l-Kawża T-17/02, Fred Olsen v Commission, [2005] QĠE II-2031; il-Kawża T-289/03, BUPA v 
Commission, [2008] QĠE II-81, punt 13; Il-Kawża T-309/04, TV2/Danemark v Commission, [2008] 
QĠE II-2935, punt 95. 

15 Normalment magħruf ukoll bħala l-Pakkett Altmark jew il-Pakkett Monti-Kroes. 
16 Deċiżjoni tal-Kummissjoni (KE) Nru 842/2005 tat-28 ta’ Novembru 2005 dwar l-applikazzjoni tal-

Artikolu 86(2) tat-Trattat tal-KE [issa l-Artikolu 106(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea] 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, ĠU L 312, 29.11.2005, p.67. 

17 Qafas tal-Komunità għall-Għajnuna mill-Istat fil-forma ta' kumpens ta' servizz pubbliku, ĠU C 297, 
29.11.2005, p. 4. 

18 Direttiva tal-Kummissjoni (KE) Nru 81/2005 tat-28 ta’ Novembru 2005 li temenda d-
Direttiva (KE) Nru 80/723 dwar it-trasparenza ta’ relazzjonijiet finanzjarji bejn l-Istati Membri u 
impriżi pubbliċi kif ukoll dwar it-trasparenza finanzjarja fi ħdan ċerti impriżi, issa kodifikata bħala d-
Direttiva tal-Kummissjoni (KE) Nru 111/2006 tas-16 ta’ Novembru 2006 dwar it-trasparenza ta’ 
relazzjonijiet finanzjarji bejn l-Istati Membri u impriżi pubbliċi kif ukoll dwar it-trasparenza finanzjarja 
fi ħdan ċerti impriżi, ĠU L 318, 17.11.2006, p. 17. 

19 Fil-każ ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu, il-limitu huwa total tal-karta tal-bilanċ ta’ EUR 800 miljun. 
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finanzjarji ta’ qabel dik li fiha ġie fdat is-SIEĠ, u li jirċievu kumpens annwali għas-servizz 
inkwistjoni ta’ inqas minn EUR 30 miljun. 

Hemm limiti speċifiċi fis-seħħ għall-konnessjonijiet bl-ajru u bil-baħar lejn il-gżejjer u għall-
operat tal-portijiet u l-ajruporti, li jibbażaw fuq l-għadd ta’ passiġġieri aktar milli fuq limiti 
finanzjarji. Dawn il-livelli jistgħu jiġu applikati bħala alternattiva għal-livell ġenerali bbażat 
fuq il-fatturat u l-ammont ta’ kumpens. Id-Deċiżjoni SIEĠ ma tapplikax għat-trasport fuq l-art 
u għax-xandir pubbliku. Il-kumpens mogħti lill-isptarijiet u lill-impriżi tal-akkomodazzjoni 
soċjali li jwettqu SIEĠ jibbenefika minn eżenzjoni irrispettivament mill-ammont. 

Madanakollu, sabiex jibbenefika minn dawn l-eżenzjonijiet, il-kumpens għal servizz pubbliku 
għall-operat ta’ SIEĠ għandu jikkonforma wkoll mal-kundizzjonijiet dettaljati stabbiliti fl-
Artikoli 4, 5 u 6 tad-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ, u li għandhom l-għan li jiżguraw li l-fornitur 
tas-SIEĠ ma jingħatax kumpens żejjed.  

L-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ jirrikjedi li s-SIEĠ jiġi fdat lill-impriża kkonċernata 
permezz ta’ att wieħed jew aktar uffiċjali, li jistabbilixxu, inter alia, it-tip u ż-żmien tal-
obbligi, il-parametri għall-kalkolu, il-kontroll u r-reviżjoni tal-kumpens, u l-arranġamenti 
sabiex jiġi evitat li jingħata u jitħallas lura kwalunkwe kumpens żejjed.  

L-Artikolu 5 jirrikjedi li l-ammont ta’ kumpens ikun limitat għal dak li huwa meħtieġ sabiex 
ikopri l-ispejjeż imġarrba fit-twettiq tal-obbligi, filwaqt li jitqiesu l-irċevuti rilevanti u l-profitt 
raġonevoli fuq kwalunkwe kapital proprju meħtieġa għat-twettiq ta’ dawn l-obbligi. Huwa 
jagħti wkoll dettalji dwar kif għandhom ikunu kkalkulati l-ispejjeż, id-dħul u l-“profitt 
raġonevoli”. 

Fl-aħħar nett, l-Artikolu 6 jirrikjedi li l-Istati Membri jagħmlu kontrolli regolari sabiex 
jiżguraw li l-impriżi ma jkunux qegħdin jirċievu kumpens li jaqbeż l-ammont stabbilit skont l-
Artikolu 5 (għalkemm jinkludi dispożizzjonjiet li jippermettu li ammont limitat ta’ kumpens 
żejjed ikun trasferit għas-sena ta’ wara minflok jobbligaw rimbors immedjat). 

Ta’ min jinnota li dawn il-kundizzjonijiet ta’ applikabbiltà huma bbażati fuq l-ewwel tliet 
kriterji ta’ Altmark, b’xi ftit aktar dettalji dwar l-applikazzjoni prattika tagħhom. 
Madanakollu, id-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ ma fiha l-ebda ekwivalenti għar-rekwiżit tar-raba’ 
kriterju ta’ Altmark rigward l-għażla tal-fornitur tas-SIEĠ permezz ta’ proċedura ta’ akkwist 
pubbliku jew it-tqabbil tal-ispejjeż tiegħu ma’ dawk ta’ impriża tipika mmexxija tajjeb. 

2.2.2 Il-Qafas dwar is-SIEĠ 

L-għajnuniet Statali fil-forma ta’ kumpens għal servizz pubbliku għall-operat ta’ SIEĠ li ma 
jissodisfawx il-kundizzjonijiet tad-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ għandhom ikunu notifikati lill-
Kummissjoni għal evalwazzjoni individwali tal-kompatibbiltà tagħhom. Għal għajnuniet bħal 
dawn, il-Qafas dwar is-SIEĠ jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li taħthom dawn jistgħu jitqiesu 
kompatibbli mas-suq intern.  

Il-kundizzjonijiet ta’ kompatibbiltà stipulati fil-Qafas dwar is-SIEĠ huma sostanzjalment l-
istess bħall-kundizzjonijiet ta’ applikabbiltà li jinsabu fl-Artikoli 4, 5 u 6 tad-Deċiżjoni dwar 
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is-SIEĠ.20 Id-differenza ewlenija bejn iż-żewġ istrumenti tirrigwarda l-eżenzjoni mill-obbligu 
ta’ notifika ta’ kwalunkwe Għajnuna mill-Istat ippjanata qabel ma tiġi implimentata. 
Kumpens SIEĠ li jikkonforma ma’ dawn il-kundizzjonijiet u li jaqa’ fil-limiti tad-Deċiżjoni 
dwar is-SIEĠ, jew li jingħata lil sptarijiet jew impriżi ta’ akkomodazzjoni soċjali għall-
prestazzjoni ta’ SIEĠ, jitqies kompatibbli mingħajr il-ħtieġa ta’ notifika minn qabel lill-
Kummissjoni. Għall-kuntrarju, kumpens għall-operat ta’ SIEĠ li jikkonforma mal-
kundizzjonijiet iżda li ma jaqax fil-limiti tad-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ għandu jkun notifikat 
lill-Kummissjoni sabiex jiġi ddikjarat kompatibbli. Il-Qafas dwar is-SIEĠ ma tapplikax għat-
trasport fuq l-art, bl-ajru u t-trasport marittimu u għax-xandir pubbliku. Minflok, japplikaw ir-
regoli speċifiċi għas-settur. 

2.2.3. Id-Direttiva dwar it-Trasparenza 

Id-Direttiva dwar it-Trasparenza, fil-verżjoni fis-seħħ qabel l-2005, kienet teħtieġ li l-
operaturi ta’ servizz pubbliku jżommu kontijiet separati kemm għas-servizzi ta’ SIEĠ li 
għalihom kienu jirċievu għajnuna mill-Istat, kif ukoll, għall-attivitajiet oħrajn. It-tielet 
element tal-Pakkett tas-SIEĠ kien jikkonsisti fl-emenda tad-Direttiva dwar it-Trasparenza 
sabiex tipprovdi li kontijiet separati huma meħtieġa għal kull servizz ta’ SIEĠ li tiegħu 
jirċievu kumpens finanzjarju minn xi awtorità pubblika, irrispettivament minn jekk dak il-
kumpens jikkostitwix għajnuna mill-Istat jew le. 

3. L-APPLIKAZZJONI TAL-PAKKETT 

Is-sentenza Altmark tapplika sabiex ikun stabbilit jekk kumpens għal servizz pubbliku 
partikolari jikkostitwix għajnuna mill-Istat irrispettivament mis-settur ekonomiku kkonċernat. 
Dan ma jgħoddx għall-valutazzjoni ta’ kompatibbiltà tal-Kummissjoni, li tiddependi f’għadd 
ta’ każijiet fuq l-ispeċifiċitajiet ta’ setturi partikolari u r-regolamenti tagħhom. Għaldaqstant, 
f’dan li ġej, l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat għas-SIEĠ hija ppreżentata 
b’referenza għas-setturi l-aktar rilevanti. 

3.1. Trasport 

3.1.1. Daqs tas-Settur u Partikularitajiet Strutturali21 

B’madwar EUR 500 biljun f’Valur Gross Miżjud (VGM) bi prezzijiet bażiċi, l-għoti ta’ 
servizzi ta’ trasport (inkluż il-ħażna, id-depożitu u attivitajiet awżiljarji oħra) ammonta għal 
madwar 4.6 % tat-total VGM fl-UE 27 fl-2007. Din iċ-ċifra tinkludi biss il-VGM tal-
kumpaniji li l-attività ewlenija tagħhom hija l-għoti ta’ servizzi tat-trasport (u dawk relatati 
mat-trasport); operazzjonijiet fuq il-kont personali mhumiex inklużi. L-industrija tat-trasport 
b’mod ġenerali tammonta għal 7% tal-PGD fl-UE. 

                                                 
20 Id-dispożizzjonijiet rigward it-trasferiment ta’ kumpens żejjed minn sena għal dik sussegwenti jvarjaw 

ftit, iżda l-prinċipju ta’ kontrolli regolari biex ikun evitat il-kumpens żejjed u possibbiltajiet limitati ta’ 
trasferiment japplikaw kemm fid-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ kif ukoll fil-Qafas dwar is-SIEĠ. 

21 Il-Kummissjoni Ewropea, EU Energy and Transport in figures (L-Enerġija u t-Trasport tal-UE f’ċifri), 
Kotba statistiċi 2010, 
http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/doc/2010_energy_transport_figures.pdf. Iċ-ċifri dwar 
id-daqs tas-settur ikkwotati f’din it-taqsima u t-taqsimiet segwenti dwar setturi oħra jinkludu wkoll 
attivitajiet li mhumiex SIEĠ. 

http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/doc/2010_energy_transport_figures.pdf
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Fl-2007, is-settur tas-servizzi tat-trasport fl-UE-27 kien jimpjega aktar minn 9.2 miljuni 
persuna, madwar 4.4% tal-ħaddiema totali. Kważi żewġ terzi minnhom (63%) kienu jaħdmu 
fit-trasport fuq l-art (triq, ferrovija, passaġġi fuq l-ilma interni), 2% fit-trasport bil-baħar, 5% 
fit-trasport bl-ajru u 30% f’attivitajiet ta’ trasport awżiljarji u ta’ appoġġ (bħall-immaniġġjar 
tal-merkanzija, il-magazzinaġġ u l-ħażna, l-aġenziji tal-ivvjaġġar u tat-trasport u l-operaturi 
tal-ġiti). 

3.1.2. Il-Qafas Regolatorju u r-Regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat speċifiċi għas-settur 

L-Istati Membri jonfqu riżorsi konsiderevoli għall-provvista ta’ SIEĠ fis-settur tat-trasport u 
għall-bini, il-ġestjoni u l-manutenzjoni tal-infrastruttura. Il-liġi tal-Unjoni tipprevedi tabilħaqq 
għadd ta’ mekkaniżmi li jippermettu u jħeġġu l-forniment ta’ servizzi bħal dawn. L-Istati 
Membri, madanakollu, għandhom jiżguraw li l-finanzjament pubbliku jkun konformi mar-
regoli applikabbli u b’mod partikolari jevita l-kumpens żejjed u d-distorsjoni tal-
kompetizzjoni. 

Il-qafas regolatorju u r-regoli applikabbli jvarjaw skont il-mod ta’ trasport. Fit-trasport 
pubbliku tal-passiġġieri, l-impożizzjoni tal-obbligi tas-servizz pubbliku hija suġġett għal 
regolament settorjali dettaljat. Il-Qafas dwar is-SIEĠ u d-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ ma 
japplikawx f’dan is-settur. Fil-każ tat-trasport bl-ajru u dak marittimu, jibqa’ japplika biss il-
Pakkett tas-SIEĠ, iżda dan huwa ssupplimentat minn regoli u linji gwida settorjali. 

3.1.2.1. It-trasport bl-art 

L-Artikolu 106(2) tat-TFUE ma japplikax għat-trasport fuq l-art. Minflok, l-Artikolu 93 
jipprovdi li “Miżuri ta’ għajnuna meħtieġa għall-koordinament tat-trasport, jew li 
jikkorrispondu ma’ rimborżi dwar ċerti piżijiet li jeżistu fil-prinċipju ta’ servizz pubbliku 
għandhom ikunu kompatibbli mat-Trattati.” Minn dan isegwi li d-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ u l-
Qafas dwar is-SIEĠ m’humiex applikabbli għat-trasport fuq l-art. 

Ir-Regolament il-ġdid dwar is-servizzi pubbliċi ta’ trasport tal-passiġġieri, ir-Regolament 
1370/200722, daħal fis-seħħ fit-3 ta’ Diċembru 2009. Ir-Regolament jistipula r-regoli 
applikabbli għall-kumpens ta’ obbligi ta’ servizz pubbliku fit-traffiku pubbliku tal-passiġġieri. 
L-applikazzjoni tiegħu għat-traffiku tal-passiġġieri fuq l-ilmijiet interni tiddependi fuq l-Istati 
Membri. Sakemm daħlu fis-seħħ dawn ir-regoli l-ġodda, il-Kummissjoni applikat ir-regoli 
preċedenti ta’ Għajnuna mill-Istat li kienu jinsabu fir-Regolamenti (KEE) Nri 1191/69 u 
1107/70 għall-evalwazzjoni tal-kompatibbiltà. Id-Deċiżjonijiet tal-Qorti fl-Altmark iċċaraw li 
dawn ir-Regolamenti fihom regoli għall-kompatibbiltà tal-Għajnuna mill-Istat.23 

Ir-Regolament 1370/2007 jimponi l-obbligu li jiġi konkluż kuntratt għal servizz pubbliku 
(ħlief għall-obbligi ta’ servizz pubbliku li huma mmirati biex jistabilixxu tariffi għall-
passiġġieri kollha jew għal ċerti kategoriji ta’ passiġġieri u li jistgħu jkunu wkoll suġġetti għal 
regoli ġenerali). Dan jiddistingwi bejn kuntratti ta’ servizz pubbliku, li huma suġġetti għar-
regoli ta' kuntratti pubbliċi stipulati fid-Direttivi 2004/17/KE u 2004/18/KE, u l-
konċessjonijiet ta' servizz pubbliku. Normalment, l-għoti ta’ kuntratti għal servizz pubbliku 
għandu jsir permezz ta’ sejħiet għall-offerti, iżda dan m’huwiex obbligatorju fil-każijiet 

                                                 
22 Regolament (KE) Nru 1370/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2007 dwar 

servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill 
(KEE) Nri 1191/69 u 1107/70, ĠU L 315, 3.12.2007, p. 1. 

23 Kawża C-280/00, Altmark Trans (imsemmi hawn fuq fin-nota 5), paragrafu 95. 
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kollha. Il-kuntratti kollha ta' servizz pubbliku u l-kumpensi għal regoli ġenerali li jistabilixxu 
t-tarriffi għandhom jiġu stabbilit b’mod “li jiġi evitat il-kumpens żejjed”, iżda din id-
dispożizzjoni ġenerali ma tipprovdix aktar kriterji għall-kalkolu tal-kumpens. 

Fuq il-livell tal-kumpens l-Artikolu 4 tar-Regolament jgħid li “l-ebda pagament ta' kumpens 
ma jista' jeċċedi l-ammont meħtieġ biex ikopri l-effetti finanzjarji netti fuq l-infiq u d-dħul li 
jirriżultaw mit-twettiq tal-obbligi ta' servizz pubbliku, b'kont meħud tad-dħul relatat miegħu 
miżmum mill-operatur ta' servizz pubbliku u qligħ raġonevoli”. Barra minn hekk, il-kliem 
“qligħ raġonevoli” huwa definit fil-punt 6 tal-Anness bħala “rata ta' dħul fuq il-kapital li hija 
normali għas-settur fi Stat Membru partikolari u li tieħu kont tar-riskju, jew in-nuqqas ta' 
riskju, li jkun għamel l-operatur ta' servizz pubbliku permezz tal-intervent tal-awtorità 
pubblika.”. 

3.1.2.2. It-trasport bl-ajru 

Fil-każ tat-trasport bl-ajru, ir-Regolament 1008/200824 (ir-“Regolament dwar is-Servizzi tal-
Ajru”) jillimita t-tipi ta’ rotot li għalihom jistgħu jiġu imposti obbligi ta’ servizz pubbliku 
(“OSP”), u jintroduċi proċeduri stretti – b’mod speċjali fir-rigward tas-sejħiet għall-offerti – 
għall-impożizzjoni ta’ OSP. Karatteristika importanti tal-OSP fis-settur tat-trasport bl-ajru 
hija d-distinzjoni ċara bejn l-obbligi imposti u l-konċessjonijiet esklussivi (b’kumpens jew 
mingħajr kumpens).  

Ir-Regolament dwar is-Servizzi tal-Ajru jiddistingwi żewġ stadji fl-allokazzjoni ta’ OSP. L-
ewwel, l-OSP jistgħu jkunu imposti fuq rotta tal-ajru individwali. It-tieni, l-Istat Membru 
jista’ jillimita biss l-aċċess għal rotta tal-ajru għal operatur wieħed, meta l-ebda trasportatur 
tal-ajru ma jkun lest li jservi dik ir-rotta, diment li l-operatur jintgħażel permezz ta’ proċedura 
ta’ sejħa għall-offerti fuq skala Ewropea. Għalkemm l-approvazzjoni tagħha mhijiex 
meħtieġa, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li teżamina l-OSP u, permezz ta’ deċiżjoni, 
tissospendih jekk ma jkunx konformi mar-Regolament dwar is-Servizzi tal-Ajru. 
Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha tinżamm infurmata dwar kull stadju tal-proċedura ta’ 
OSP u l-OSP ma jistax jipproċedi qabel ma l-Kummissjoni tippubblika avviż tal-impożizzjoni 
tiegħu u (fejn ikun il-każ) tas-sejħa għall-offerti fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 

Il-kumpens għal OSP jista’ jitħallas biss lit-trasportaturi tal-ajru li jkunu ntgħażlu permezz ta’ 
proċedura ta’ sejħa għall-offerti. L-Artikolu 17(7) tar-Regolament dwar is-Servizzi tal-Ajru 
jistipula li "L-għażla minn fost l-offerti għandha ssir kemm jista’ jkun malajr filwaqt li jitqiesu 
l-adegwatezza tas-servizz, inklużi l-prezzijiet u l-kundizzjonijiet li jistgħu jkunu kwotati lill-
utenti, u l-ispiża tal-kumpens meħtieġ mill-Istati Membri konċernati, jekk ikun hemm”. 
Għalhekk, meta l-kuntratt jingħata abbażi tal-kumpens l-iktar baxx meħtieġ, konformità mar-
Regolament dwar is-Servizzi tal-Ajru jiżgura konformità mar-raba’ kriterju Altmark25. 
Għaldaqstant, għalkemm id-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ (iżda mhux il-Qafas dwar is-SIEĠ) 
tapplika għat-trasport bl-ajru, f’bosta każijiet il-kumpens għal OSP fis-settur tat-trasport bl-
ajru ma jikkostitwixxix għajnuna mill-Istat. Madanakollu jrid jiġi vverifikat jekk is-sejħa 
għall-offerti twassalx għall-għoti tas-servizzi bl-inqas spiża għall-komunità. Il-Linji Gwida 
tal-Avjazzjoni 1994 jipprovdu regoli għall-kompatibbiltà ta’ pagamenti ta’ kumpens SIEĠ fit-
trasport tal-ajru. 

                                                 
24 Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Settembru 2008 dwar 

regoli komuni għall-operat ta’ servizzi tal-ajru fil-Komunità, ĠU L 293, 31.10.2008, p. 3. 
25 Madanakollu, dan jista’ ma jkunx il-każ għall-proċedura ta’ emerġenza tal-Artikolu 16(12) fejn it-

trasportatur tal-ajru huwa magħżul mingħajr proċedura miftuħa ta’ sejħa għall-offerti.. 
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Barra minn hekk, Community guidelines on financing of airports and start-up aid to airlines 
departing from regional airports 26 jipprovdu li ċerti attivitajiet ekonomiċi li jsiru minn 
ajruporti jistgħu jiġu kkunsidrati li jikkostitwixxu SIEĠ. F’”każijiet eċċezzjonali”, il-ġestjoni 
sħiħa ta’ ajruport tista’ tiġi kkunsidrata bħala SIEĠ pereżempju fil-każ ta’ ajruport “f’reġjun 
iżolat”. 

3.1.2.3. It-trasport Marittimu 

L-Artikolu 106(2) tat-TFUEt u d-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ (għalkemm mhux il-Qafas dwar is-
SIEĠ) japplikaw għat-trasport bil-baħar. Barra minn hekk, regoli oħra li jikkonċernaw l-għoti 
ta' SIEĠ f'dan is-settur jinsabu fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3577/92 tas-7 ta' 
Diċembru 1992, li japplika l-prinċipju ta’ libertà fl-għoti ta’ servizzi għat-trasport marittimu fi 
ħdan l-Istati Membri (kabotaġġ marittimu)27. L-Artikolu 4 ta’ dan ir-Regolament jirregola l-
konklużjoni ta’ kuntratti ta’ servizz pubbliku u l-impożizzjoni tal-obbligi ta' servizz pubbliku 
għall-għoti ta' servizzi ta' kabotaġġ, fuq kumpaniji tat-trasport marittimu li jipparteċipaw 
f'servizzi regolari. The said Community guidelines recognise the possibility for Member State 
to impose public service obligation or conclude public service contracts in relation to 
international transport services when that is necessary to meet imperative public transport 
needs. 

Fir-rigward tar-Regolament Nru 3577/92, il-Qorti tal-Ġustizzja stabbiliet li d-dispożizzjonijiet 
kombinati tal-Artikolu 1 u l-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament jippermettu l-għoti ta’ servizzi 
ta’ kabotaġġ marittimu regolari li jsiru minn, għal u bejn gżejjer suġġetti għal awtorizzazzjoni 
amministrattiva minn qabel biss jekk: (i) ħtieġa reali ta' servizz pubbliku li tirriżulta mill-
inadegwatezza tas-servizzi ta' trasport regolari taħt kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni ħielsa 
jistgħu jiġu ppruvati; (ii) jista' jiġi ppruvat ukoll li l-iskema ta' awtorizzazzjoni 
amministrattiva minn qabel hija neċessarja u proporzjonata mal-għan li qed jipprova jintlaħaq; 
(iii) din it-tip ta’ skema hija bbażata fuq kriterji oġġettivi, mhux diskriminatorji li huma 
magħrufa bil-quddiem lill-impriżi kkonċernati28. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni ħarġet għadd ta’ komunikazzjonijiet li japplikaw 
speċifikament għat-trasport marittimu, inkluża l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni li tagħti 
gwida dwar għajnuna mill-Istat għal kumpaniji tal-ġestjoni tal-bastimenti29, il-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni li tagħti gwida dwar għajnuna mill-Istat li 
tikkumplementa l-finanzjament Komunitarju għall-varar tal-awtostradi tal-baħar30 u l-linji 
gwida Komunitarji dwar l-għajnuna mill-Istat għat-trasport marittimu31. 

                                                 
26 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tad-9 ta’ Diċembru 2005, Linji gwida Komunitarji dwar l-

iffinanzjar ta’ ajruporti u għajnuna għall-bidu ta’ linji tal-ajru li jitilqu minn ajruporti reġjonali, 
ĠU C 312, 9.12.2005, p. 1. 

27 ĠU 1992 L 364/7. 
28 Kawża C-205/99, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) u 

Oħrajn, [QĠE] 2001 I-1271, punt 40. 
29 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni li tagħti gwida dwar għajnuna mill-Istat għal kumpaniji tal-ġestjoni 

tal-bastimenti, ĠU C 132, 11.6.2009, p. 6. 
30 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni li tagħti gwida dwar għajnuna mill-Istat li tikkumplementa l-

finanzjament Komunitarju għall-varar tal-awtostradi tal-baħar, ĠU C 317, 12.12.2008, p. 10. 
31 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni C(2004) 43, Linji gwida Komunitarji dwar l-għajnuna mill-Istat 

għat-trasport marittimu, ĠU C 013, 17.01.2004, p. 3. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005XC1209(03):EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005XC1209(03):EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC0117(01):EN:NOT
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3.1.3. Il-Prassi Deċiżjonali tal-Kummissjoni 

Rigward it-trasport fuq l-art, parti mill-finanzjament pubbliku għas-servizzi tal-passiġġieri 
fuq l-art li joperaw taħt kuntratt ta’ servizz pubbliku ma ġiex notifikat lill-Kummissjoni jew 
minħabba li ma jikkostitwix għajnuna mill-Istat jew għaliex huwa eżentat mill-obbligu ta’ 
notifika. F’dan il-qasam, il-Kummissjoni tirċievi u teżamina għadd kbir ta’ lmenti, kif ukoll 
ċerti notifiki ta’ sussidji lil servizzi tax-xarabank lokali u reġjonali, li prinċipalment jiffukaw 
fuq kuntratti mogħtija b’mod li ma jiżgurax li jingħataw bl-inqas spiża lill-komunità. 

Il-Kummissjoni kkonkludiet li s-sistema l-ġdida Daniża ta’ tariffi mnaqqsa favur ċerti 
kategorji ta’ passiġġieri li jivjaġġaw fuq servizzi ta’ xarabank fuq distanzi twal kienet tinvolvi 
għajnuna mill-Istat, kompatibbli mas-suq komuni32. L-għan tal-iskema huwa li tiżgura 
servizzi ta’ trasport adegwati lil gruppi tal-popolazzjoni bi dħul baxx u sabiex tagħti spinta lit-
trasport pubbliku inġenerali. L-iskema għandha tgħin ukoll sabiex toħloq kundizzjonijiet 
armonizzati għall-kompetizzjoni bejn l-impriżi tal-ferroviji, li diġà jirċievu kumpens talli 
jagħtu skontijiet simili jew ogħla, u l-operaturi tax-xarabank fuq distanzi twal. 

F’konformità mad-deċiżjoni Altmark, il-Kummissjoni ddikjarat li l-kumpens mogħti minn 
Landkreis Anhalt Bitterfeld fil-Ġermanja għat-trasport pubbliku bix-xarabank ma kienx 
għajnuna33. Bl-istess mod, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-estensjoni tal-kumpens għas-
servizzi pubbliċi fid-distrett ta’ Wittenberg marbut mal-forniment tal-linji tax-xarabank 
eżistenti ma kienx jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat34. Il-Kummissjoni awtorizzat ukoll, fuq 
il-bażi tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007, ir-Regolament (KEE) Nru 1191/69 u r-
Regolament (KEE) Nru 1107/70, kumpens għal servizz pubbliku għal trasport bil-karozzi tal-
linja fi tliet każijiet wara l-ftuħ ta’ investigazzjoni formali (l-Awstrija – għajnuna għal 
Postbus, C 16/2007; il-Ġermanja - Verkehrsverbund Rhein Ruhr, C 58/2006; u r-Repubblika 
Ċeka – in-Nofsinhar tal-Moravja, C 3/2008), u, f’każ wieħed, mingħajr il-ftuh ta’ tali 
investigazzjoni (Malta – Servizzi tal-karozzi tal-linja mingħajr skeda, NN53/2006). Hemm 
żewġ investigazzjonijiet oħrajn li għadhom pendenti (il-Ġermanja – Emsland, C 54/2007 u r-
Repubblika Ċeka – C 17/2008, Usti nad Labem).  

F’bosta każijiet, bl-aktar wieħed prominenti li huwa l-każ ta’ DB Regio35 li jirrigwarda l-
kuntratt ta’ servizz pubbliku bejn DB Regio u l-Länder Berlin u Brandenburg, tqajmet il-
kwistjoni dwar kif għandu jkun iddeterminat il-“qligħ raġonevoli”. Ir-Regolament 1370/2007 
jirreferi għal paragun mal-medji tas-settur, li jqis ir-riskju (jew in-nuqqas ta’ riskju) ta’ 
kuntratt speċifiku. Sfortunatament, fid-dawl tal-marġini ta’ profitt differenti ferm f’settur li 
storikament huwa milqut minn defiċits kbar, dan il-paragun mhux dejjem hu wieħed sempliċi. 
Fil-każ ta’ Landkreis Sachsen-Anhalt, il-Kummissjoni kkunsidrat “qligħ” (li għandu 
jinftiehem bħala marġini tal-fatturat) ta’ 5% bħala raġonevoli, u fil-Każ dwar l-Għajnuna mill-

                                                 
32 Każ N 332/2008, Compensation to long-distance bus operators for discounts given to certain types of 

passengers using long-distance bus services (Kumpens lill-operaturi tax-xarabank fuq distanzi twal għal 
skontijiet mogħtija lil ċerti tipi ta’ passiġġieri li jużaw is-servizzi tax-xarabank fuq distanzi twal) 
(ĠU C 46, 25.2.2009, pp. 8-9).  

33 Każ N 206/2009, Financing of the public transport services in district of Anhalt-Bitterfeld (Il-
finanzjament tas-servizz pubbliku tat-trasport fid-distrett ta' Anhalt-Bitterfeld) (ĠU C 255, 24.10.2009, 
p. 4). 

34 Każ N 207/2009, Financing of the transport services in district of Wittenberg (Il-finanzjament tas-
servizz pubbliku tat-trasport fid-distrett ta' Wittenberg) (ĠU C 255, 24.10.2009, pp. 4-5).  

35 Każ C 47/2007,DB REGIO AG - Contrat de service public (ĠU C 35, 8.2.2008, pp. 13-29).  
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Istat C 3/08 (ex NN 102/05)36 – Ir-Repubblika Ċeka - Kumpensi għal servizz pubbliku għall-
Kumpaniji tal-Karozzi tal-Linja tan-Nofsinhar tal-Moravja, ikkunsidrat raġonevoli “qligħ” (li 
għandu jinftiehem bħala marġini tal-fatturat) ta’ 7.85%. Dan il-qligħ irid jitqies fid-dawl tal-
kundizzjonijiet makroekonomiċi prevalenti, b’mod partikolari l-inflazzjoni. Kwistjoni oħra 
hija l-għażla xierqa tal-proporzjoni ta’ qligh relevanti (ir-Regolament 1370/07 jirreferi għal 
"dħul fuq il-kapital") u l-livell ta' riskju li għandu jġorr l-operatur (li huwa l-aktar determinat 
mit-termini kuntrattwali). 

Huwa importanti li wieħed jinnota li r-Regolament jispeċifika wkoll li l-metodu ta’ kumpens 
irid jippromwovi ż-żamma jew l-iżvilupp ta’ ġestjoni effettiva mill-operatur tas-servizz 
pubbliku u l-provvista ta’ servizzi ta’ trasport tal-passiġġieri ta’ standard għoli biżżejjed. Dan 
sab applikazzjoni interessanti fil-Każ C 41/200837 li kien jirrigwarda l-ferroviji Daniżi fejn is-
sistema ta’ kumpens tfasslet b’tali mod li jħajjar lill-benefiċjarju jżid il-produttività tiegħu. 
F’dan il-każ, il-Kummissjoni aċċettat dħul fuq il-kapital ta’ 6%, li jista’ jiżdied f’każ li titjieb 
il-produttività, b’limitu ta’ 12% għal kull sena partikolari u 10% fuq kull perjodu ta’ tliet snin. 
Dan jimplika wkoll li, għall-kuntrarju tad-deċiżjoni SIEĠ u l-qafas SIEĠ, hemm rekwiżit ta’ 
effiċjenza għat-trasport tal-art pubbliku għall-passiġieri. 

Fit-trasport bl-ajru, kif ġie nnutat hawn fuq, il-kumpens għall-OSP jista’ jitħallas biss lit-
trasportaturi bl-ajru li jkunu ntgħażlu permezz ta’ proċedura ta’ sejħa għall-offerti (ħlief fil-
każ li tiġi applikata l-proċedura ta' emerġenza tal-Artikolu 16(12)). Għaldaqstant (sakemm 
ikun hemm biżżejjed offerenti u l-kuntratt jiingħata bl-anqas spiża), il-kumpens għall-OSP 
fis-settur tat-trasport bl-ajru jikkonforma mar-raba' kriterju ta' Altmark u ma jistax jammonta 
għal għajnuna mill-Istat38. F’dan il-kuntest, xi Stati Membri jistaqsu dwar l-utilità tad-
Deċiżjoni SIEĠ rigward il-kompatibilità tal-kumpens għall-OSP fit-trasport bl-ajru. 

F’bosta każijiet, ftit ikun hemm reazzjoni għal sejħiet bħal dawn u spiss tasal biss offerta 
waħda. Barra minn dan, il-konformità mar-Regolament dwar is-Servizzi tal-Ajru ma 
teliminax il-ħtieġa tal-Istat Membru li jevalwa l-konformità ma’ kull waħda mill-
kundizzjonijiet ta’ Altmark, liema kundizzjonijiet huma kumulattivi.  

L-ebda OSP għat-trasport bl-ajru ma ġie nnotifikat lill-Kummissjoni taħt ir-regoli dwar l-
għajnuna mill-Istat, u l-Kummissjoni ħadet deċiżjoni darba biss rigward OSP fis-settur tat-
trasport bl-ajru (deċiżjoni negattiva fil-Każ C 79/2002 fejn Spanja39 tat kumpens mingħajr 
sejħa għall-offerti). 

S’issa, il-Kummissjoni għadha ma ħaditx deċiżjoni fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet dwar is- 
SIEĠ tal-Linji Gwida dwar l-Ajruporti, għalkemm dawn jidhru li jippreżentaw qafas 
relattivament ċar u favorevoli għall-għoti ta’ finanzjament pubbliku. Finanzjament pubbliku 
bħal dan jista’ jitqies li ma jikkostitwixxix għajnuna mill-Istat f’każ li l-kundizzjonijiet 
Altmark ikunu ssodisfati. Minkejja li dan il-finanzjament pubbliku jitqies li jammonta għal 
għajnuna mill-Istat, huwa jista’ jiġi kkunsidrat li hu kompatibbli mat-TFUE jekk il-kriterji 

                                                 
36 Każ C 3/2008, Kumpensi għal servizz pubbliku għall-Kumpaniji tal-Karozzi tal-Linja tan-Nofsinhar tal-

Moravja (ĠU L 97, 14.4.2009). 
37 Każ C 41/2008, Kuntratti ta' servizz pubbliku bejn il-Gvern Daniż u Dankse Statbaner (ĠU L 7, 

11.01.2011, pp. 1-39). 
38 Eċċezzjoni notevoli hija l-proċedura ta’ emerġenza tal-Artikolu 16(12) li, f’każ ta’ falliment tal-linja tal-

ajru li tkun topera, tippermetti li l-Istati Membri jagħżlu linja tal-ajru oħra għal perjodu massimu ta’ 
seba’ xhur, jiġifieri ż-żmien meħtieġ sabiex jorganizzaw sejħa għall-offerti oħra. 

39 Każ C 79/2002, Air Cataluya (ĠU L 110, 30.4.2005, pp.56-77). 
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dwar il-kompatibbiltà tal-Artikolu 106(2) tat-TFUE jitwettqu, bil-konsegwenza li dan il-
finanzjament ma jkunx jeħtieġ li jiġi nnotifikat lill-Kummissjoni. 

Fil-każ tat-trasport marittimu, il-Kummissjoni hija konxja mill-fatt li d-Deċiżjoni SIEĠ ġiet 
applikata, b’mod partikolari fil-konfront ta’ konnessjonijiet ma’ gżejjer. Wara investigazzjoni 
fil-fond, il-Kummissjoni qieset li l-kumpens imħallas mill-Istat Franċiż lis-Société Nationale 
Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) għat-twettiq ta’ obbligi ta’ servizz pubbliku fil-
perjodu 1991-2001 kien kompatibbli mas-suq intern40. Din id-deċiżjoni ġiet ikkontestata 
quddiem il-Qorti Ġenerali u l-kawża għadha pendenti41. 

Il-Kummissjoni adottat deċiżjoni finali f’erba’ każijiet ta’ SIEĠ (li jirrigwardaw żewġ Stati 
Membri) fit-trasport marittimu. Waħda minn dawn id-deċiżjoni ġiet madankollu annullata 
mill-Qorti Ġenerali u l-każ bħalissa qed jerġa' jiġi vvalutat: 

• C 470/200442 – l-Italja - Tirrenia shipping company – annullat bis-sentenza T-265/0443  

• N 62/200544 – l-Italja – contrat de service public sur une ligne maritime entre Frioul-
Vénétie-Julienne et Slovénie et Croatie 

• N 265/200645 – l-Italja – compensation de l'augmentation du coût du carburant dans le 
cadre d'OSP sur une ligne maritime entre Sicile et Iles Mineures 

• C 16/200846 Ir-Renju Unit - Sussidji lil CalMac u lil NorthLink għal servizzi ta’ trasport 
marittimu fl-Iskozja 

Fil-Każ C 16/2008, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni fiha referenzi għall-Qafas dwar is-SIEĠ u 
tagħmel valutazzjoni b’analoġija. 

3.2. L-Enerġija 

3.2.1. Id-Daqs tas-Settur u Partikularitajiet Strutturali 

Fl-2006, kien hemm madwar 27,000 impriża fl-industrija tal-elettriku, tal-gass u tal-istim fl-
UE-27, u dawn kienu jimpjegaw 1.2 miljun persuna. Flimkien, dawn l-impriżi ġġeneraw 
fatturat ta’ EUR 940 biljun (madwar 7% tal-PGD tal-UE-27) u EUR 200 biljun f’valur miżjud 
(3.5% tal-valur miżjud tal-ekonomija kummerċjali mhux finanzjarja tal-UE-27)47. 

Skematikament, il-katini tal-industrija tal-gass u tal-elettriku jinvolvu ħames livelli ewlenin: 
1) l-esplorazzjoni u l-produzzjoni (għall-gass) / il-ġenerazzjoni (għall-elettriku); 2) it-trasport 

                                                 
40 Każ C 58/2002, Aide à la restructuration de la SNCM (ĠU L 225, 27.08.2009, pp. 180-237). 
41 Kawża T-565/08, Corsica Ferries France SAS vs il-Kummissjoni, li hija pendenti. 
42 Il-Każ C 470/2004, L-Italja - Tirrenia shipping company imħassar mis-sentenza tal-Qorti tal-

Prim’Istanza tal-4 ta’ Marzu 2009 fil-Kawża T-265/04, Tirrenia di Navigazione et vs il-Kummissjoni 
(ĠU C 90, 18.04.2009, p. 22). 

43 Kawża T-265/04, Tirrenia di Navigazione et vs il-Kummissjoni. 
44 Każ N 62/2005, contrat de service public sur une ligne maritime Frioul-Vénétie-Juliennes et Slovénie et 

Croatie (ĠU C 90, 25.4.2007, p. 10). 
45 Każ N 265/2006, Aide au transport maritime-Società Ustica Lines e Società N.G.I. (ĠU C 196, 

24.08.2007, p. 3). 
46 Każ C 16/2008, State aid to NorthLink & Calmac (ĠU C 126, 23.05.2008, pp. 16-42). 
47 Kotba tal-EUROSTAT, Key figures on European business with a special focus on the recession (Figuri 

ewlenin dwar in-negozju Ewropew b’attenzjoni speċjali fuq ir-riċessjoni), edizzjoni 2010, p. 34. 
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f’pipelines bi pressjoni għolja / grids b’vultaġġ għoli (trażmissjoni); 3) it-trasport f’pipelines 
bi pressjoni baxxa / grids b’vultaġġ baxx (distribuzzjoni); 4) il-bejgħ u x-xiri tal-elettriku jew 
tal-gass fi swieq bl-ingrossa (kummerċ bl-ingrossa); 5) il-kummerċjalizzazzjoni lill-klijenti 
aħħarin (forniment bl-imnut). 

L-attivitajiet ta’ trasport (jiġifieri t-trażmissjoni u d-distribuzzjoni) spiss jitqiesu li huma 
monopolji naturali u għalhekk huma soġġetti għal miżuri regolatorji speċifiċi. B’kuntrast għal 
dan, id-Direttivi dwar il-liberalizzazzjoni tas-suq tal-gass u tal-elettriku jeħtieġu li l-
produzzjoni, il-kummerċ bl-ingrossa u l-forniment bl-imnut ikunu miftuħin għall-
kompetizzjoni. 

Għalissa, is-swieq tal-elettriku u tal-gass għadhom fil-parti l-kbira tagħhom f’ambitu 
nazzjonali. Il-Kummissjoni nnutat f’diversi okkażjonijiet li f’dawn is-setturi, l-integrazzjoni 
tas-suq kienet għadha limitata, kif jixhdu b’mod partikolari d-differenzi fil-prezzijiet, il-
monopolji reġjonali u l-konġestjoni persistenti bejn il-fruntieri tal-Istati Membri. Il-flussi ta’ 
kummerċ transkonfinali madankollu mhumiex insinifikanti u huma mistennija li jiżdiedu. 
Pereżempju, fl-2008, il-flussi ta’ elettriku transkonfinali kienu jammontaw għal 18% tal-
konsum gross intern fl-UE-2748. Hemm impenn politiku tal-Kunsill Ewropew ta’ Frar tal-
2011 li jikkompleta s-suq intern għall-enerġija sal-2014 u l-Kummissjoni ħadet inizjattivi li 
għandhom l-għan li jabolixxu l-frammentazzjonijiet li għad baqa’ tas-suq49. Għal dak li 
jirrigwarda l-gass naturali, bit-tnaqqis fir-riservi Ewropej, qed jittieħdu inizjattivi għad-
diversifikazzjoni tal-forniment barra l-UE u għat-tisħiħ tal-konnessjonijiet bejn l-Istati 
Membri50. 

Qabel il-liberalizzazzjoni, il-mudell predominanti kien l-integrazzjoni vertikali tal-
produzzjoni/importazzjonijiet, trasport u provvista bl-imnut. Il-liberalizzazzjoni wasslet għal 
entrati ġodda fis-swieq tal-produzzjoni, tal-kummerċ bl-ingrossa u tal-provvista bl-imnut. 
Madankollu, dawn is-swieq baqgħu ġeneralment pjuttust ikkonċentrati, spiss bil-kumpaniji 
stabbiliti jżommu pożizzjoni b’saħħitha. B’riżultat tal-liberalizzazzjoni, ċerti operaturi 
stabbiliti kibru b’mod konsiderevoli fi ħdan l-UE barra s-swieq domestiċi tagħhom, b’mod 
partikolari permezz tal-akkwisti.  

3.2.2. Il-qafas regolatorju 

L-Ewwel Direttivi dwar l-Elettriku51 u l-Gass52, adottati fl-1996 u fl-1998 rispettivament, 
neħħew il-monopolji legali billi kienu jeħtieġu li l-Istati Membri jippermettu bil-mod il-mod 
lill-klijenti kummerċjali kbar li jagħżlu l-fornituri tagħhom. Id-Direttivi introduċew ukoll 
dispożizzjonijiet relatati mal-aċċess ta’ partijiet terzi għan-netwerks ta’ trażmissjoni u ta’ 
distribuzzjoni. Barra minn hekk, għall-kumpaniji integrati vertikalment, id-Direttivi 

                                                 
48 Kummissjoni Ewropea, Market Observatory for Energy (Osservatorju tas-Suq għall-Enerġija), rapport 

2009, p. 46. 
49 Sabiex tiffaċilita l-integrazzjoni, f’Novembru tal-2010, il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni bl-isem 

"Energy infrastructure priorities for 2020 and beyond – A blueprint for an integrated European energy 
network", SEC (2010) 1395 finali. 

50 Ara r-Rapport mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew tal-15.04.2008, Il-progress fil-
ħolqien tas-suq intern tal-gass u l-elettriku, COM(2008) 192 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni fil-Każ N 
594/2009, Aid to Gaz-System S.A. for gas transmission networks in Poland, ĠU C 101, 20.4.2010, p. 9. 

51 Direttiva 96/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Diċembru 1996 dwar ir-regoli 
komuni għas-suq intern tal-elettriku, ĠU L 27, 30,1,1997, p. 20. 

52 Id-Direttiva 98/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 li tirrigwarda regoli 
komuni għas-suq intern fil-gass naturali, ĠU L 204, 21.7.1998, p.1. 



MT 15   MT 

awtorizzaw livell minimu ta’ separazzjoni tan-negozju tan-netwerk mill-attivitajiet l-oħrajn 
(“unbundling”). Fis-settur tal-gass, il-monopolji tal-importazzjoni ġew aboliti. 

It-Tieni Direttiva dwar l-Elettriku53 u dik dwar il-Gass54 saħħew dawn id-dispożizzjonijiet. 
B’mod partikolari, ipprovdew għall-ftuħ sħiħ tas-swieq bl-imnut tal-elettriku u tal-gass: huma 
kienu jirrikjedu li l-klijenti kummerċjali u domestiċi kollha jkunu eliġibbli mill-
1 ta’ Lulju 2004 u l-1 ta’ Lulju 2007 rispettivament. Rigward il-ġenerazzjoni tal-elettriku, it-
Tieni Direttiva dwar l-Elettriku llimitat il-possibbiltà li jintużaw proċeduri ta’ offerti għal 
kapaċità ġdida għall-każijiet fejn ikun previst nuqqas fil-provvista tal-elettriku u s-suq ma 
jkunx mistenni li jsib soluzzjoni għal dan in-nuqqas waħdu u b’mod adegwat. 

Mit-3 ta’ Marzu 2011, dawn id-Direttivi sejrin ikunu sostitwiti mit-Tielet Direttiva dwar l-
Elettriku55 u t-Tielet Direttiva dwar il-Gass56, li komplew isaħħu r-rekwiżiti tagħhom, 
pereżempju fir-rigward ta’ rekwiżiti għall-aċċess ta’ partijiet terzi għan-netwerks u r-rwol tar-
regolaturi nazzjonali tas-suq tal-enerġija. Huma saħħew ukoll ir-regoli dwar is-separazzjoni 
tal-operaturi tas-sistemi ta’ trasmissjoni. 

Iż-żewġ Direttivi jipprevedu l-possibbiltà li l-Istati Membri jimponu, fl-interess ekonomiku 
ġenerali, obbligi ta’ servizz pubbliku li jistgħu jkunu relatati mas-sigurtà (inkluża s-sigurtà tal-
provvista), ir-regolarità, il-kwalità u l-prezzijiet tal-provvisti u l-protezzjoni ambjentali 
(inklużi l-effiċjenza fl-enerġija, l-enerġija minn sorsi rinnovabbli u l-protezzjoni tal-klima). 
Id-Direttivi jirrikjedu li dawn l-obbligi jkunu definiti b’mod ċar, trasparenti, mhux 
diskriminatorju, verifikabbli u li jiggarantixxu l-ugwaljanza tal-aċċess għall-impriżi Ewropej 
tal-elettriku u tal-gass għall-konsumaturi nazzjonali. Fl-2010, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja 
adottat deċiżjoni dwar dawn id-dispożizzjonijiet57. Hija tat gwida dwar il-kundizzjonijiet li 
taħthom l-Istati Membri jistgħu jimponu obbligi ta' servizz pubbliku li jirrigwardaw il-
prezzijiet għall-bejgħ bl-imnut tal-gass.  

Barra minn hekk, it-Tielet Direttiva dwar l-Elettriku teħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw li l-
konsumaturi kollha tal-elettriku fid-dar igawdu minn servizz universali - jiġifieri, id-dritt li 
jingħataw elettriku ta’ kwalità speċifikata fit-territorju tagħhom, bi prezzijiet raġonevoli, 
faċilment komparabbli u ċari, trasparenti u mhux diskriminatorji. It-Tielet Direttiva dwar l-
Elettriku tippermetti lill-Istati Membri sabiex jestendu s-servizz universali għall-impriżi ż-
żgħar. Biex jiżguraw il-provvista ta’ servizz universali, l-Istati Membri jistgħu jaħtru “fornitur 
tal-aħħar għażla”. 

Barra minn hekk, kemm it-Tielet Direttiva dwar l-Elettriku kif ukoll dik dwar il-Gass jeħtieġu 
li l-Istati Membri jieħdu miżuri xierqa sabiex iħarsu lill-klijenti finali u, b’mod partikolari, 

                                                 
53 Id-Direttiva 2003/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2003 dwar ir-regoli 

komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku u li tħassar id-Direttiva 96/92/KE, ĠU L 176, 15.7.2003, 
p. 37. 

54 Id-Direttiva 2003/55/Ke tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2003 rigward regoli 
komuni għas-suq intern fil-gass naturali u li tħassar id-Direttiva 98/30/KE, ĠU L 176 tal-15.7.2003, p. 
57. 

55 Id-Direttiva 2009/72/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 13 ta’ Lulju 2009 dwar ir-regoli 
komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku u li temenda d-Direttiva 2003/54/KE, ĠU L 211, 
14.8.2009, p. 55. 

56 Id-Direttiva 2009/73/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 13 ta’ Lulju 2009 dwar ir-regoli 
komuni għas-suq intern tal-gass naturali u li tħassar id-Direttiva 2003/55/KE (Test b’rilevanza għaż-
ŻEE), ĠU L 211, 14.8.2009, p. 94. 

57 Kawża C-265/08, Federutility et [2010] Ġabra I-0000. 
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klijenti vulnerabbli. L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu l-kunċett ta’ klijenti vulnerabbli, 
li jista’ jirreferi għall-faqar tal-enerġija u, fost affarijiet oħrajn, għall-projbizzjoni ta’ qtugħ ta’ 
elettriku jew gass lil klijenti bħal dawn fi żminijiet kritiċi. Barra minn hekk, l-Istati Membri 
huma meħtieġa li jħarsu lill-klijenti finali f’żoni mbiegħda. It-Tielet Direttiva dwar il-Gass 
tipprevedi li l-Istati Membri jistgħu jagħżlu “fornitur tal-aħħar għażla” għal klijenti mqabbdin 
mas-sistema tal-gass.  

It-Tielet Direttiva dwar l-Elettriku tirreferi għall-kumpens finanzjarju pprovdut lill-kumpaniji 
tal-elettriku għat-twettiq ta’ obbligi ta’ servizz pubbliku: hija titlob li kumpens bħal dan, kif 
ukoll kwalunkwe dritt esklussiv possibbli, jingħataw b’mod mhux diskriminatorju u 
trasparenti. Dawn ir-rekwiżiti jiġu flimkien ma’ dawk previsti fil-Pakkett tas-SIEĠ, li japplika 
għall-kumpensi ta’ servizz pubbliku fis-settur tal-elettriku.  

3.2.3. Il-Prassi Deċiżjonali tal-Kummissjoni  

Il-Kummissjoni għandha esperjenza limitata dwar l-għajnuna mill-Istat mogħtija bħala 
kumpens għat-twettiq ta’ obbligi ta’ servizz pubbliku fis-settur tal-elettriku jew tal-gass. 
Kellha tittratta diversi każijiet ta’ għajnuna mill-Istat fis-settur tal-enerġija f’dawn l-aħħar 
snin, iżda ftit biss minnhom kienu jirrigwardaw il-kumpens għal servizz pubbliku. 

Mill-adozzjoni tal-Ewwel Direttiva dwar l-Elettriku, il-Kummissjoni approvat ħames skemi58 
li kienu jinvolvu kumpens finanzjarju mogħti għat-twettiq ta’ obbligi ta’ servizz pubbliku 
relatati mal-ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi indiġeni ta’ karburanti. F’dawn il-każijiet, il-
Kummissjoni kienet tal-fehma li l-obbligi ta’ servizz pubbliku inkwistjoni kienu SIEĠ 
ġenwini ġustifikati għal raġunijiet ta’ sigurtà fil-forniment tal-enerġija, b’mod partikolari fid-
dawl ta’ dispożizzjoni speċifika tad-Direttivi dwar l-Elettriku59. Din id-dispożizzjoni 
tippermetti li l-Istati Membri, għal raġunijiet ta’ sigurtà tal-provvista, jordnaw li tingħata 
prijorità għad-dispaċċ ta’ impjanti ta’ ġenerazzjoni permezz ta’ sorsi ta’ karburanti primarji 
indiġeni, sa mhux aktar minn 15% tal-enerġija primarja globali meħtieġa sabiex jiġi prodott l-
elettriku kkonsmat fl-Istat Membru kkonċernat. Fl-aktar każ reċenti, l-Istat Membru pprovda 
spjegazzjonijiet dettaljati li tqiesu li ġġustifikaw l-intervent. 

Il-Kummissjoni vvalutat ukoll il-kumpens finanzjarju ppjanat b’rabta ma’ obbligu ta’ servizz 
pubbliku li jikkonsisti fil-ksib ta’ kapaċità ġdida ta’ riserva ta’ ġenerazzjoni tal-elettriku60. 
F’dak il-każ, l-Istat Membru kien ipprovda evidenza dettaljata li kien ser jaffaċċja riskju ta’ 

                                                 
58 Każ NN 49/99, Costs of transition to competition (Spejjeż ta' tranżizzjoni għall-kompetizzjoni) 

(ĠU C 268, 22.9.2001, p. 7), Każ N 6/A/2001, Public Service Obligations imposed on the Electricity 
Supply Board with respect to the generation of electricity out of peat (Obbligi ta' servizz pubbliku 
imposti fuq l-Electricity Supply Board rigward il-ġenerazzjoni tal-elettriku mill-pit) (ĠU C 77, 
28.3.2002, p. 27), Każ N 34/99, Stranded costs compensation (Kumpens għal spejjeż li ma jistgħux jiġu 
rkuprati) (ĠU C 5, 8.1.2002, p. 2), Każ C 7/2005, Electricity tariffs (Tariffi tal-elettriku) (ĠU L 219, 
24.8.2007, p. 9), Każ N 178/2010, Public service compensation linked to a preferential dispatch 
mechanism for indigenous coal power plants (Kumpens għal servizz pubbliku rigward il-mekkaniżmu 
tad-dħul preferenzali għal impjanti lokali tal-enerġija li jaħdmu bil-faħam) (ĠU C 312, 17.11.2010, 
p. 5). 

59 L-Artikolu 8(4) tal-Ewwel Direttiva dwar l-Elettriku, l-Artikolu 11(4) tat-Tieni Direttiva dwar l-
Elettriku u l-Artikolu 15(4) fit-Tielet Direttiva dwar l-Elettriku. Dawn it-tliet dispożizzjonijiet huma 
identiċi. 

60 Każ N 475/2003, Public Service Obligation in respect of new electricity generation capacity for security 
of supply (Obbligu ta' servizz pubbliku rigward kapaċità ġdida tal-ġenerazzjoni tal-elettriku għas-
sigurtà tal-forniment) (ĠU C 34, 7.2.2004, p. 8). 
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qtugħ tal-provvista tal-elettriku f’ċerti ħinijiet fl-aqwa perjodi u li kien jeħtieġ kapaċitajiet ta’ 
riserva li s-suq ma kienx kapaċi jipprovdi waħdu.  

Il-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda notifika ta’ għajnuna mill-Istat f’dawn l-aħħar snin rigward 
kumpens għal servizzi pubbliċi relatati mas-servizz universali tal-elettriku, obbligi ta’ servizz 
pubbliku għal klijenti vulnerabbli jew klijenti f’żoni mbiegħda, jew fornituri tal-aħħar għażla. 
L-ispjegazzjoni possibbli għal dan hu li fejn ikunu imposti obbligi ta’ SIEĠ fuq operaturi diġà 
preżenti li, fi kwalunkwe każ, żammew pożizzjoni soda fis-suq domestiku tagħhom, l-Istat 
Membru kkonċernat jista’ jiddeċiedi li ma jkunx meħtieġ kumpens finanzjarju separat. 
F’dawn il-każijiet, l-operaturi jistgħu jkunu kapaċi jżommu l-bilanċ finanzjarju tal-
operazzjonijiet ġenerali tagħhom, għalkemm l-ispejjeż ta’ ċerti obbligi ta’ servizz pubbliku 
imposti fuqhom jistgħu jaqbżu d-dħul li dawn jiġġeneraw. 

L-użu ta’ proċeduri ta’ offerti sabiex jingħataw obbligi ta’ servizz pubbliku fis-setturi tal-
elettriku u tal-gass jidher li huwa relattivament rari. Pereżempju, skont il-Grupp ta’ Regolaturi 
Ewropej għall-Elettriku u għall-Gass (European Regulators' Group for Electricity and Gas - 
ERGEG), il-grupp formali konsultattiv ta’ regolaturi nazzjonali tas-suq tal-enerġija tal-
Kummissjoni, il-fornituri tal-aħħar għażla jinħatru normalment mill-awtoritajiet pubbliċi u 
f’nofs il-każijiet, il-fornitur stabbilit jaġixxi bħala “l-fornitur tal-aħħar għażla”61. 

3.3. L-Iskart u s-Servizzi tal-Ilma 

3.3.1. Id-Daqs tas-Settur u Partikularitajiet Strutturali 

Il-fatturat totali tal-industriji attivi fil-provvista ta’ servizzi ambjentali fl-UE-27 kien ta’ 
EUR 319 biljun fl-2008, ekwivalenti għal 2.5 % tal-PGD tal-UE. L-industriji ambjentali tal-
UE jirrappreżentaw madwar 3.4 miljun impjieg dirett. L-aktar setturi importanti f’termini ta’ 
dħul huma l-ġestjoni tal-iskart, il-provvista tal-ilma, it-trattament tal-ilma mormi u l-materjali 
riċiklati62. 

Il-forniment tas-servizzi tal-provvista tal-ilma u tal-ġestjoni tal-ilma u tal-iskart spiss jaqa’ 
taħt ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet pubbliċi lokali li għandhom obbligu li jiżguraw li dawn 
is-servizzi jkunu sodisfaċenti fiż-żona ġeografika fil-kompetenza tagħhom. 

Din ir-responsabbiltà spiss titwettaq direttament mill-entitajiet amministrattivi pubbliċi jew 
minn impriżi jew permezz tal-għoti ta’ konċessjoni ta’ servizz pubbliku lil xi impriża privata, 
li twettaq is-servizzi taħt kundizzjonijiet u għal tul ta’ żmien speċifikati fil-kuntratt ta’ 
konċessjoni. Fiż-żewġ każijiet, drittijiet esklussivi mogħtija mill-awtoritajiet pubbliċi spiss 
jakkumpanjaw il-prestazzjoni tas-servizz fiż-żona ġeografika, b’mod li l-kompetizzjoni fil-
livell lokali, isseħħ aktar “għas-”suq (b’rabta mal-għażla tal-benefiċjarju tal-konċessjoni) milli 
“fis-”suq.  

Fil-livell ta’ provvista diretta tas-servizz lid-djar u lin-negozji, l-ambitu tas-suq ikkonċernat 
għalhekk ikun spiss żgħir u limitat għaż-żona ġeografika ta’ kompetenza tal-awtorità pubblika 
lokali jew, l-aktar, għaż-żoni ta’ diversi awtoritajiet li jkunu ngħaqdu flimkien għall-provvista 
tas-servizzi inkwistjoni. Madankollu, partijiet kbar mis-setturi tat-trattament tal-iskart u tal-

                                                 
61 ERGEG Status review of the definitions of vulnerable customer, default supplier and supplier of last 

resort (Reviżjoni tal-istatus tad-definizzjonijiet ta’ konsumatur vulnerabbli, fornitur difolt u l-fornitur 
tal-aħħar għażla), Ref: E09-CEM-26-04, 16 ta’ Lulju 2009, p. 31. 

62 ECORYS, Study on the Competitiveness of the EU Eco Industry, Ottubru 2009, disponibbli fuq 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/index.htm#_Toc240786985. 

http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/index.htm#_Toc240786985
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ilma huma operati minn kumpaniji multinazzjonali, kemm fil-livell lokali ta’ provvista tas-
servizz taħt konċessjoni kif ukoll f'livell superjuri, u s-servizzi bħas-separazzjoni tal-iskart, il-
provvista ta’ sistema ta’ eżenzjoni jew servizzi ta’ rkupru għall-iskart jistgħu jkunu ta’ ambitu 
nazzjonali jew saħansitra usa’.  

3.3.2. Il-qafas regolatorju u r-Regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat speċifiċi għas-settur 

Id-Direttivi u r-Regolamenti settorjali tal-UE jħallu ċerta diskrezzjoni lill-Istati Membri 
rigward il-kundizzjonijiet li taħthom is-servizzi ta’ ġestjoni tal-iskart u ta’ provvista u 
trattament tal-ilma għandhom ikunu fdati fi ħdan is-suq intern. Il-forniment ta’ dawn is-
servizzi, madankollu, għandu jissodisfa l-istandards stabbiliti fid-dritt ambjentali tal-UE dwar 
l-iskart u l-ilma, u għadd ta’ Direttivi jipprovdu wkoll għal regoli relattivament dettaljati li 
jestendu għall-operat tas-servizzi kkonċernati (eż. Direttivi dwar l-iskart mill-imballaġġ63, 
dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku64, dwar vetturi li m’għadhomx jintużaw65 u dwar 
il-batteriji66). Dawn id-dispożizzjonijiet settorjali huma bla ħsara għall-applikazzjoni tar-
regoli ġenerali dwar il-kompetizzjoni. 

Rigward l-applikazzjoni tal-Artikolu 106(2) TFUE, ma hemmx regoli speċifiċi dwar l-
għajnuna mill-Istat relatati ma’ dawn is-setturi għajr għall-Pakkett. Madankollu, bħal fil-każ 
tas-setturi kollha, japplikaw l-eċċezzjonijiet ġenerali għall-projbizzjoni tal-għajnuna mill-Istat 
skont l-Artikoli 107(2) u (3). F’dan il-kuntest, hemm dispożizzjoni speċifika rigward l-
applikazzjoni tal-Artikolu 107(3)(c) fil-Linji Gwida Komunitarji dwar l-Għajnuna mill-Istat 
għall-Ħarsien Ambjentali67. Minbarra l-prinċipji ġenerali u l-kriterji segwiti mill-
Kummissjoni, dawn il-linji gwida fihom regoli aktar dettaljati għall-attivitajiet ta’ ġestjoni tal-
iskart (Kapitolu 3.1.9). Il-linji gwida jipprovdu wkoll regoli għall-għajnuna maħsuba sabiex 
iżżid il-livell ta’ ħarsien ambjentali aktar minn dak tal-istandards tal-UE jew fin-nuqqas 
tagħhom (Kapitolu 3.1.1), li jistgħu, f’ċirkostanzi adattati, japplikaw għall-provvista tal-ilma u 
t-trattament tal-ilma mormi. Għandu jiġi wkoll innutat li t-tariffi għall-utenti għas-servizzi tal-
ilma jridu, skont il-prinċipju ta’ "min iniġġes iħallas”, ikopru l-ispejjeż ekonomiċi għas-
servizzi skont id-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. 

3.3.3. Il-Prassi Deċiżjonali tal-Kummissjoni 

Sa minn meta ġie adottat il-Pakkett fl-2005, l-Istati Membri ma nnotifika lill-Kummissjoni bl-
ebda pjan għall-għoti ta’ kumpens għall-provvista ta’ SIEĠ li jirrigwarda l-iskart jew l-ilma 
skont l-Artikolu 106(2) tat-Trattat. Parti mir-raġuni għal dan tista’ tkun il-fatt li s-servizzi 
pprovduti spiss ikunu ta’ natura lokali, u għalhekk jistgħu jaqgħu fil-limiti tad-Deċiżjoni dwar 
is-SIEĠ. Madankollu, fejn iż-żona lokali kkonċernata tkun belt ewlenija jew agglomerazzjoni 
usa’, il-kuntratti kkonċernati jistgħu normalment ikunu jiswew għexieren ta’ miljuni ta’ Euro 
fis-sena. 

                                                 
63 Direttiva 94/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 1994 dwar l-imballaġġ u 

l-iskart mill-imballaġġ, ĠU L 365, 31.12.1994, p. 10. 
64 Id-Direttiva 2002/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Jannar 2003 dwar skart ta’ 

tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE), ĠU L 37, 13.02.2003, p. 24. 
65 Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Settembru 2000 dwar vetturi li 

m’għadhomx jintużaw, ĠU L269, 21.10.2000, p. 34. 
66 Id-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament u tal-Kunsill tas-6 ta' Settembru 2006 dwar batteriji u 

akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u li tħassar id-Direttiva 91/157/KEE, ĠU L 266, 
26.09.2006, p. 1-14. 

67 Linji Gwida Komunitarji dwar l-Għajnuna mill-Istat għall-Ħarsien Ambjentali, ĠU C 81, 1.4.2008, p.1. 
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Is-servizzi tal-iskart u tal-provvista tal-ilma lid-djar u lill-impriżi spiss jitħallsu permezz ta’ 
tariffi u/jew taxxi fuq l-utent aħħari, li jiġu aġġustati regolarment – xi drabi b’mod 
awtomatiku fil-kuntratt ta’ konċessjoni jekk is-servizzi jkunu pprovduti minn partijiet terzi 
taħt konċessjoni – sabiex ikopru l-ispejjeż tal-provvista tas-servizz flimkien ma’ qligħ regolat, 
jew saħansitra ddeterminat minn qabel. Bħala riżultat ta’ dan, jista’ ma jkunx hemm aktar 
kumpens għas-SIEĠ lill-fornitur tas-servizz apparti mid-dħul mill-ħlasijiet mingħand l-utenti, 
għallinqas jekk il-kuntratti jitwettqu kif ippjanat. 

Meta s-servizzi jingħataw minn impriżi pubbliċi, l-appoġġ finanzjarju pubbliku jista’ jieħu l-
forma ta’ żidiet fil-kapital azzjonarju jew kontribuzzjonijiet finanzjarji oħrajn mill-awtoritajiet 
pubbliċi/azzjonisti. Dan l-appoġġ finanzjarju, sakemm ma jkunx issodisfa l-kundizzjonijiet 
tal-prinċipju ta’ investitur fis-suq, jikkostitwixxi kumpens għal SIEĠ de facto68. Madankollu, 
l-Istati Membri ma nnotifikaw l-ebda każ bħal dan f’dawn l-aħħar ħames snin. 

3.4. Is-Servizzi Postali 

3.4.1. Id-Daqs tas-Settur u Partikularitajiet Strutturali 

Is-settur postali ġenerali tal-UE, inklużi s-servizzi tal-ittri postali, pakketti u posta ‘express’, 
għamlu dħul totali ta’ madwar EUR 94 biljun fl-2007 (0.7% tal-PGD tal-UE-27). It-total ta’ 
impjiegi fis-settur fl-UE kien ta’ madwar 1.6 miljun fl-2006, li jirrappreżenta 0.7% tal-
impjiegi kollha fl-UE69.  

L-attività tal-ittri postali tirrappreżenta l-akbar parti, b’56% mid-dħul tas-settur. Din l-attività 
kienet koperta tradizzjonalment minn monopolji. Minkejja passi reċenti lejn il-
liberalizzazzjoni tas-suq, is-servizzi postali nazzjonali diġà, li jwettqu l-obbligu ta’ servizz 
universali, għandhom sehem mis-suq ta’ aktar minn 95%70. Fl-istess waqt, din l-attività hija l-
aktar waħda vulnerabbli għas-sostituzzjoni minn forom elettroniċi oħrajn ta’ 
komunikazzjoni71 u qiegħda tonqos b’mod ċar fil-parti l-kbira tal-Istati Membri. 

Is-swieq tal-pakketti u tal-posta ‘express’, li flimkien jirrappreżentaw 44% tad-dħul tas-settur, 
ilhom illiberalizzati għal għexieren ta’ snin fil-parti l-kbira tal-Istati Membri. Dawn is-swieq 
jinkludu kemm atturi internazzjonali – li xi wħud minnhom huma proprjetà tal-operaturi 
postali diġà preżenti tal-UE72 - u oħrajn huma indipendenti jew inkella li mhumiex fl-UE73 kif 
ukoll operaturi lokali. Din l-attività tgawdi minn kummerċ elettroniku permezz tal-kunsinna 
ta’ oġġetti ordnati minn fuq l-internet (‘internet fulfilment’). 

                                                 
68 Ir-regoli tal-Kummissjoni li jiddeskrivu l-obbligi tal-Istati Membri fil-qasam tal-applikazzjoni tal-

prinċipju tal-investitur f’ekonomija tas-suq huma stabbiliti fil-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar l-
Applikazzjoni tal-Artikoli 92 u 93 tat-Trattat tal-KEE lill-azjendi tal-awtoritajiet pubbliċi, 1984, 
Bullettin KE 91984, pp. 28-29 u spjegati aktar fil-Komunikazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 
u 108 tat-TFUE lill-azjendi pubbliċi u l-Komunikazzjoni, 1993, ĠU C 307/3, 13.11.1993, p. 3–14. 

69 IL-KUMMISSJONI EWROPEA, The Evolution of the European Postal Market since 1997 (L-
Evoluzzjoni tas-Suq Postali Ewropew sa mill-1997), rapport minn ITA Consulting u Wiki Consult, 
Awwissu 2009, p. 18. 

70 Ibid., p. 19. 
71 Madankollu, is-servizz tal-posta ibrida, li taħtu d-dejta diġitali tinbidel f’oġġetti ta’ ittri fiżiċi f’ċentri 

tal-istampar imqassma li jinsabu l-eqreb possibbli tal-indirizzi ta’ kunsinna finali, jirrappreżenta mod 
wieħed kif il-komunikazzjoni elettronika u l-kunsinna tal-ittri jikkumplimentaw lil xulxin minflok 
jissostitwixxu lil xulxin. 

72 Per eżempju: DHL (Deutsche Post), TNT (NL), GLS (Royal Mail – UK), DPD (La Poste France). 
73 Per eżempju: UPS u Fedex. 
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3.4.2 Il-qafas regolatorju u r-Regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat speċifiċi għas-settur 

Storikament, l-operaturi postali diġà preżenti pprovdew servizz universali ta’ twassil ta’ ittri u 
pakketti fit-territorju kollu tal-Istat Membru kkonċernat. Bosta operaturi li kienu diġà preżenti 
gawdew monopolju fuq ċerti attivitajiet – ġeneralment, ittri sa piż jew prezz partikolari. Is-
servizzi koperti mill-monopolju kienu jissejħu ż-“żona riservata”, żona li maż-żmien kompliet 
tiċkien. L-ambitu tal-obbligu ta’ servizz universali (OSU) minn dejjem kien usa’ mill-ambitu 
taż-żona riservata. B’mod partikolari, l-OSU jinkludi s-servizzi ta’ pakketti postali. L-ewwel 
green paper postali fl-1992 kienet tispjega dan il-fatt kif ġej: 

 Kriterji dwar il-piż/prezz 

Rekwiżit universali 
(komunikazzjoni 
personalizzata/individwali ) 

Ittri/kartolini 

(taħt monopolju, li 
jonqos maż-żmien 
sakemm jitneħħa għal 
kollox) 

Ittri barra l-monopolju (ta’ 
prezz/piż ogħla) 

Rekwiżit universali 
(komunikazzjoni 
personalizzata/individwali) 

Pakketti u karti stampati 

(sa piż partikolari) 

 

L-ebda rekwiżit universali 

Oġġetti ta’ posta ‘express’ 

Pakketti u oġġetti stampati itqal 

Oġġetti ta’ skambju ta’ dokument 

 

 Riservat  Mhux-riservat 

Kemm l-operaturi postali nazzjonali ewlenin u operaturi oħrajn dejjem offrew servizzi li la 
huma koperti minn rekwiżiti ta’ servizz universali u lanqas minn monopolju. Dawn is-
servizzi, li xi drabi jissejħu servizzi kummerċjali, jiġu offruti f’kompetizzjoni ma’ operaturi 
oħrajn u jinkludu bosta servizzi ta’ posta ‘express’ u ta’ pakketti postali. 

L-ewwel Direttiva postali74 u t-tieni Direttiva postali75 illimitaw iż-żona riservata bil-mod il-
mod għall-istandard (mill-1 ta’ Jannar 2006) ta’ oġġetti li jiżnu inqas minn 50g u li jiswew 
inqas minn darbtejn u nofs it-tariffa bażika. 

It-tielet Direttiva postali76 tabolixxi l-monopolju tal-ittri, b’effett minn bejn l-2011 u l-2013 
skont l-Istat Membru, u toħloq qafas regolatorju li jiggarantixxi servizz universali liċ-ċittadini, 

                                                 
74 Id-Direttiva 67/97/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Diċembru 1997 dwar regoli 

komuni għall-iżvilupp tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità u t-titjib fil-kwalità tas-servizz, 
ĠU L 15, 21.1.1998, p. 14. 

75 Id-Direttiva 2002/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Ġunju 2002 li temenda d-
Direttiva 97/67/KE fir-rigward tal-ftuħ ulterjuri għal kompetizzjoni tas-servizzi postali, ĠU L 176, 
5.7.2002, p. 21. 



MT 21   MT 

filwaqt li tnaqqas ukoll il-limitu safejn l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jirrestrinġu l-aċċess 
għall-operaturi ekonomiċi.  

L-Anness I għat-tielet Direttiva postali huwa partikolarment importanti fil-kuntest tal-
għajnuna mill-Istat, minħabba li dan jistabbilixxi metodu ta’ kalkolu ġdid għall-ispejjeż li 
jistgħu jkunu kkumpensati. B’kuntrast mal-Qafas tas-SIEĠ, li huwa bbażat fuq allokazzjoni 
sħiħa tal-ispejjeż, il-metodoloġija tal-Anness I tippermetti biss kumpens għall-ispejjeż netti li 
kienu jiġu evitati fin-nuqqas ta’ obbligi ta’ servizz universali, safejn dawn l-ispejjeż netti 
jammontaw għal piż inġust għall-operatur postali. Id-Direttiva teħtieġ valutazzjoni ta’ liema 
servizz ser ikun ipprovdut, u xi spejjeż jista’ jkollu fornitur, f’każ li ma jiġix fdat SIEĠ. Hija 
tipprevedi wkoll firxa ta’ modi differenti kif jiġu kkumpensati l-ispejjeż netti meta dawn 
jammontaw għal piż inġust, liema spejjeż mhux kollha jkunu jammontaw għal għajnuna mill-
Istat77. 

F’dan il-kuntest għandu jiġi nnutat li d-Direttiva Postali mhijiex ibbażata fuq l-Artikolu 107-
109 tat-TFUE u li għalhekk ma tistax tidderoga mir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat imma 
tista’ biss toħloq rekwiżiti addizzjonali. Madanakollu, għall-iskop tal-valutazzjoni tal-
għajnuna mill-Istat, l-applikazzjoni tal-Anness I tad-Direttiva Postali (rigward il-metodoloġija 
għall-kalkolu tal-ispiża netta tas-servizz postali universali) tista' tkun relevanti.  

3.4.3. Il-Prassi Deċiżjonali tal-Kummissjoni  

F’dawn l-aħħar ħames snin, il-Kummissjoni ħadet 15-il Deċiżjoni rigward l-operaturi postali.  

Rigward is-SIEĠ fis-settur postali, il-prassi deċiżjonali tal-Kummissjoni kienet immexxija 
mit-tema segwenti: 

• Il-fornituri ta’ OSU (operaturi diġà preżenti) m’għandhomx jitqiegħdu f’vantaġġ fis-swieq 
kompetittivi billi jitħallsu ż-żejjed għall-ispejjeż tal-OSU jew permezz ta’ miżuri oħrajn. 
Servizzi postali li jkunu kommerċjalment vijabbli m’għandhomx jibbenefikaw minn 
sussidji inkroċjati78. Il-finanzjament pubbliku mmirat jista’, madankollu, jiġi aċċettat 
sabiex ikopri l-ispejjeż (netti) tal-forniment ta’ servizz universali. Il-kalkolu ta’ dawn l-
ispejjeż s’issa segwa l-metodu tal-Qafas dwar is-SIEĠ, iżda dan inbidel bid-dħul fis-seħħ 
tat-tielet Direttiva postali fl-1 ta’ Jannar 2011 (ara hawn fuq). 

                                                                                                                                                         
76 Id-Direttiva 2008/6/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008 li temenda d-Direttiva 

97/67/KE dwar it-tlestija kompleta tas-suq intern tas-servizzi postali Komunitarji, ĠU L 52, 27.2.2008, 
p. 3. 

77 Pereżempju, id-Direttiva tipprovdi l-għażla ta’ “mekkaniżmu għall-kondiviżjoni tal-ispiża netta tal-
obbligi ta’ servizz universali bejn il-fornituri tas-servizzi u/jew l-utenti” bħala alternattiva għal kumpens 
mill-fondi pubbliċi. Mekkaniżmu bħal dan jista’ jew ma jistax jaqa’ fid-definizzjoni ta’ għajnuna mill-
Istat, skont kif ikun ifformulat. 

78 Il-Kummissjoni ħadet azzjoni sabiex ittemm garanziji illimitati favur l-operaturi postali attwalment 
preżenti minħabba li dawn il-miżuri jtejbu l-kundizzjonijiet finanzjarji tal-attivitajiet kollha tagħhom, 
inklużi dawk kompetittivi/kummerċjali. Hija kkunsidrat ukoll il-kwistjoni pjuttost speċifika tal-
kundizzjonijiet li taħthom l-appoġġ loġistiku minn operatur postali lis-sussidjarja tiegħu li topera fi 
swieq kummerċjali jista’ jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat jekk ma jkunx ikkompensat b’mod adegwat 
– ara r-referenza għas-sentenza tal-QEĠ fit-3 ta’ Lulju 2003 fil-Kawża C-83/01 P, C-93/01 P u C-94/01 
P, Chronopost vs Ufex et [2003], Ġabra I-06993; ECR I-06993; ara wkoll id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
606/2010 tas-26 ta’ Jannar 2010 fil-każ C 56/07, Garantie d'Etat illimitée - La Poste (ĠU L 274, 
19.10.2010, pp. 1-53). 
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Il-Kummissjoni approvat għajnuna sostanzjali lill-operaturi postali attwalment preżenti għall-
provvista ta’ servizzi universali, pereżempju, fi Franza, fl-Italja, fir-Renju Unit, fl-Isvezja u 
fil-Polonja79. Barra minn hekk, għadd sinifikanti ta’ każijiet jinvolvu servizzi pprovduti mill-
operatur postali attwalment fis-suq li ma jkunux jagħmlu parti mis-servizzi tas-settur postali, 
jew in-netwerk ta’ uffiċċji postali (distinti mill-operazzjoni ta’ ġbir u ta’ kunsinna koperta 
mill-monopolju). Dan huwa l-każ tar-Renju Unit, tal-Irlanda, tal-Isvezja u ta’ xi każijiet tal-
Italja80.  

Ta’ min jinnota li l-każijiet evalwati s’issa jinvolvu biss disa’ Stati Membri. Bosta Stati 
Membri bbażaw fuq il-monopolju postali tradizzjonali (tal-ittri) sabiex jiffinanzjaw lill-
operaturi postali tagħhom. Fil-fatt, bosta operaturi postali storikament jagħmlu qligħ u, aktar 
milli jeħtieġu sussidju, xi wħud saħansitra kienu sorsi ta’ finanzjament għall-gvernijiet 
ospitanti tagħhom, jew kienu kapaċi jużaw il-qligħ iġġenerat minn prezzijiet għaljin ta’ bolol 
sabiex jespandu f’oqsma oħrajn.  

Għandu jiġi nnutat li s’issa ttieħdu biss tliet deċiżjonijiet negattivi dwar għajnuna mill-Istat81. 
Madankollu, f’bosta każijiet oħra, il-Kummissjoni talbet emenda tal-miżuri proposti, matul il-
fażi ta’ notifika, qabel ma awtorizzathom. Eżempji ta’ dan jinkludu l-miżuri tar-Renju Unit 
favur Post Office Limited u l-miżura ta’ Franza għall-pensjonijiet favur La Poste82. 

3.5. Is-Servizzi Finanzjarji 

3.5.1. Id-Daqs tas-Settur u Partikularitajiet Strutturali 

L-intermedjazzjoni finanzjarja kienet tammonta għal 5.7% tal-PGD tal-UE -27 fl-2009. Is-
settur bankarju ilu għal żmien twil miftuħ għall-kompetizzjoni83. Is-swieq finanzjarji huma 
diġà pjuttost liberalizzati. Il-parti l-kbira tal-banek iwettqu operazzjonijiet transkonfinali. Fir-
rigward tal-firxa ta’ operazzjonijiet transkonfinali fis-suq tad-depożiti retail, it-transazzjonijiet 

                                                 
79 Każ C 43/2006, Pension reform with La Poste (ĠU L 63, 07.03.2008, pp. 16-43); Każ NN 24/2008 u C 

47/1998, Poste Italiane (ĠU C 145, 11.06.2008, p. 3); C 21/2005 u C 22/2005, Poczta Polska (ĠU C 
33, 15.02.2007, pp. 9-10); Każ N 642/05, Posten AB (ĠU C 291, 05.12.2007, p. 1). 

80 Każ N 388/2007, Post Office Limited: Transformation programme (ĠU C 14), Każ N 642/05, Posten 
AB (ĠU C 14, 19.01.2008, p. 2), Każ N 650/2001, Equity Injection notification - An Post (ĠU C 43, 
27.02.2007, p. 1); Każ NN 24/2008 u C 47/1998, Poste Italiane (ĠU C 145, 11.06.2008, p. 3). 

81 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (KE) Nru 753/2002 tad-19 ta’ Ġunju 2002 dwar miżuri implimentati mir-
Repubblika Federali tal-Ġermanju għal Deutsche Post AG, ĠU L 247, 14.09.2002, pp. 27-55, li ġiet 
annullata mill-Qorti Ġenerali fl-1 ta’ Lulju 2008 (Kawża T-266/02), Deutsche Post vs Il-Kummissjoni, 
[2010] Ġabra II-1233, ikkonfermata mill-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawża C-399/08, Deutsche Post vs Il-
Kummissjoni; id-Deċizjoni tal-Kummissjoni (KE) Nru 948/2008 tat-23 ta’ Lulju 2008 dwar miżuri mill-
Ġermanja għall-benefiċċju tad-DHL u tal-ajruport Leipzig/Halle, ĠU L 346, 23.12.2008, pp. 1-36, li 
ġiet ikkonfermata mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Ottubru 2010 (Kawża T-452/08, DHL vs Il-
Kummissjoni); id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (KE) Nru 178/2009 tas-16 ta’ Lulju 2008 l-għajnuna mill-
istat li implimentat l-Italja biex tirremunera l-kontijiet kurrenti li Poste Italiane għandha mat-Teżor, Każ 
C 42/06, Poste Italiane SpA – BancoPosta, (ĠU L 64, 10.03.2009, pp. 4-44). 

82 Każ C 43/2006, Réforme du mode de financement des retraites des fonctionnaires de l’Etat rattachés à 
La Poste (ĠU L 63, 07.03.2008, pp. 16-42); Każ N 822/2006, Debt payment funding to Post Office 
Limited (ĠU C 80, 13.04.2007, p. 5). 

83 Ara pereżempju l-Kawża 267/86, Van Eyke, [1988] Ġabra 4769 u l-paragrafu 23 tal-opinjoni tal-Avukat 
Ġenerali; il-Kawża C172/80, Zuchner, [1982] Ġabra 2021. Ara wkoll id-Direttiva tal-Kunsill 
88/361/KEE tal-24 ta’ Ġunju 1988 għall-implimentazzjoni tal-Artikolu 67 tat-Trattat (ĠU L 178, 
8.7.1988, p. 5) u t-Tieni Direttiva tal-Kunsill 89/646/KEE tal-15 ta’ Diċembru 1989 dwar il-
koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi relatati mal-bidu u s-segwitu 
tan-negozju ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u li temenda d-Direttiva 77/780/KEE (ĠU L 386, 10.12.1989, 
p. 1-13).  
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bil-kards ta' pagament transkonfinali jammontaw għal madwar 10% mit-transazzjonijiet 
kollha ta’ ħlasijiet bil-kards. Huwa mistenni li l-adozzjoni taż-Żona Unika ta’ Pagament bl-
Euro (Single Euro Payment Area - SEPA)84 sejra twassal għal żieda fl-għadd ta’ 
transazzjonijiet transkonfinali minħabba li ċ-ċittadini jkunu jistgħu jużaw l-istess kont għal 
transazzjonijiet transkonfinali minflok jużaw diversi kontijiet fi Stati Membri differenti fiż-
żona tal-Euro. 

Il-fatt li minoranza sostanzjali ta’ ċittadini tal-UE m’għandhomx aċċess għal kont bankarju 
bażiku huwa ta’ importanza partikolari mill-perspettiva tas-SIEĠ85. Dan in-nuqqas ta’ aċċess 
jista’ jqajjem kwistjonijiet serji ta’ esklużjoni soċjali, minħabba li l-aċċess għal kont bankarju 
huwa ta’ ħtieġa dejjem akbar għat-transazzjonijiet finanzjarji ta’ kuljum bħad-dħul tas-salarji 
jew dħul ta’ ħlasijiet ta’ benefiċċji, il-ħlas ta’ kontijiet u l-aċċess għal servizzi finanzjarji 
oħrajn. 

3.5.2. Il-Qafas Regolatorju u r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat speċifiċi għas-settur 

Il-forniment ta’ kontijiet bankarji bażiċi bħalissa m’hija s-suġġett tal-ebda regolament fil-
livell tal-UE86.  

M’hemmx linji gwida speċifiċi dwar l-għajnuna mill-Istat fis-servizzi finanzjarji li għandhom 
effett fuq it-trattament ta’ SIEĠ. Il-Qafas dwar is-SIEĠ huwa l-bażi għall-applikazzjoni tar-
regoli dwar is-SIEĠ fis-settur tas-servizzi finanzjarji. 

3.5.3. Il-prassi deċiżjonali tal-Kummissjoni 

Il-Kummissjoni ttrattat 12-il każ87 li kienu jinvolvu SIEĠ fis-settur tas-servizzi finanzjarji88. 
Minn dawn il-każijiet, tnejn89 għadhom għaddejjin u wieħed ingħalaq b'deċiżjoni negattiva90. 

                                                 
84 Is-SEPA hija inizjattiva stabbilita mill-industrija bankarja Ewropea bl-għan li tiżgura li l-ħlasijiet 

transfrontali isiru daqstant faċli, effiċjenti u siguri daqs il-ħlasijiet domestiċi fi ħdan Stat Membru. Se 
tippermetti li kwalunkwe klijent (konsumatur, negozjant, kumpanija) jagħmel ħlasijiet mhux kontanti 
f’Euro lil xi benefiċjarju li jinsab fi kwalunkwe post fiż-żona tal-Euro, billi juża l-istess kont bankarju u 
l-istess mezz ta’ ħlas taħt l-istess kundizzjonijiet ta’ pajjiżu. Is-SEPA tkopri t-trasferimenti tal-kreditu, 
id-debiti diretti kif ukoll il-ħlasijiet bil-kards. F'Diċembru 2010, il-Kummissjoni Ewropea ressqet 
proposta għal Regolament li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi għat-trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti 
bl-euro li għandu jippermetti t-trasferiment sħiħ tal-iskemi nazzjonali eżistenti ta’ trasferimenti ta’ 
kreditu u ta’ debiti diretti għall-istrumenti Sepa.  

85 Skont dejta reċenti, bħala medja, 30 miljun adulti fl-UE m’għandhomx kont bankarju. Din iċ-ċifra 
tinkludi kemm nies mingħajr bank volontarjament u involontarjament. Ara d-dokument ta’ ħidma tas-
servizzi tal-Kummissjoni tas-6.10.2010, Consultation on Access to a Basic Payment Account 
(Konsultazzjoni dwar l-Aċċess għal Kont Bażiku ta’ Ħlas), 
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/payment_account/access_basic_payment_a
ccount_en.pdf  

86 Ara d-dokument ta’ ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni tas-6.10.2010, Consultation on Access to a 
Basic Payment Account (Konsultazzjoni dwar l-Aċċess għal Kont Bażiku ta’ Ħlas) (imsemmi hawn fuq 
fin-nota ta' qiegħ il-paġna 82). 

87 Każ N 642/2005, State compensation to Posten AB for providing basic payment and cash facilities 
services – l-Isvezja (ĠU C 291/2007, 05.12.2007, p. 5); Case N 749/2001, Posten AB giro payment 
service – l-Isvezja (ĠU C 187, 07.08.2003, p.9); Każ N 514/2001, Universal Banking Services 
“Modernisation of the UK benefit payment system and provision of access to universal banking services 
through post offices” – ir-Renju Unit (ĠU C 186, 06.08.2003, p. 17); Każ N 252/2002, Reinvention of 
the urban Post Office network – ir-Renju Unit (ĠU C 269, 08.11.2003, p. 22); Każ N 784/2002, 
Government rural network support funding, debt payment funding and rolling working capital loan to 
Post Office Limited – ir-Renju Unit (ĠU C 269, 08.11.2003, p. 23); Każ N 244/03, Credit Union - 
Provision of Access to Basic Financial Services – L-Iskozja; Każ C 42/2006, Poste Italiane - Banco 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/payment_account/access_basic_payment_account_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/payment_account/access_basic_payment_account_en.pdf
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Mill-għaxar każijiet magħluqa, kien hemm wieħed biss li fih ġie applikat il-Qafas dwar is-
SIEĠ tal-200591. 

Il-kumplessità tas-servizzi finanzjarji tinsab fil-fatt li l-identifikazzjoni tal-ispejjeż, tad-dħul u 
ta’ qligħ raġonevoli tajbin assoċjati mas-SIEĠ hija diffiċli ħafna. 

Kompitu importanti li tqajjem f’dawn il-każijiet kien l-allokazzjoni xierqa tal-ispejjeż għas-
SIEĠ. Fil-parti l-kbira tal-każijiet is-SIEĠ jeħtieġ li l-bank jipprovdi servizz li aktarx li ma 
kienx jipprovdi f’ċirkostanzi oħrajn. Dawn is-servizzi normalment ikunu pprovduti permezz 
tan-netwerks normali ta’ distribuzzjoni tal-banek. Barra minn hekk, il-funzjonijiet normali tal-
uffiċċju intern jintużaw ukoll mis-SIEĠ. Għaldaqstant l-allokazzjoni xierqa tal-ispejjeż għas- 
SIEĠ teħtieġ l-identifikazzjoni kemm tal-ispejjeż speċifiċi relatati mas-SIEĠ kif ukoll tal-
proporzjon ta’ spejjeż ġenerali. Għalkemm din il-kwistjoni hija komuni għas-SIEĠ kollha, l-
operazzjonijiet kumplessi tal-banek flimkien mal-fatt li s-SIEĠ normalment ikunu pprovduti 
fil-pajjiż kollu jfisser li l-istruttura tal-ispiża tal-bank kollu ġeneralment tkun teħtieġ li tiġi 
analizzata.  

Rigward id-dħul, parti importanti tal-mudell ta’ negozju tal-banek hija l-bejgħ inkroċjat, li 
tfisser li jekk klijent ikollu diġà prodott ma’ bank, il-bank normalment jipprova jbigħ prodott 
ieħor lil dan il-klijent sabiex jiġġenera aktar dħul. Meta l-banek jiġu fdati b’SIEĠ, xi kultant 
jingħataw dritt speċjali jew esklussiv li jipprovdu dan il-prodott (pereżempju, Banque Postale, 
Caisses d'Epargne u Crédit Mutuel huma l-uniċi tliet banek fi Franza li ngħataw drittijiet 
speċjali li jqassmu kont ta’ tfaddil eżentat mit-taxxi, "Livret A"). Minħabba l-istrateġija 
normali tan-negozju tagħhom, fil-prattika jistgħu jbigħu prodotti addizzjonali lil xi nies li 
jużaw is-SIEĠ, biex b’hekk jiġġeneraw dħul addizzjonali.  

Finalment, il-livell adattat ta’ qligħ raġonevoli permess huwa diffiċli li jiġi stabbilit f’SIEĠ 
finanzjarju. L-ewwel nett, dan jiġri minħabba l-fatt li l-marġnijiet ta’ qligħ iġġenerati mill-
banek ġeneralment ma jkunux ta’ informazzjoni pubblika. It-tieni, il-kwistjoni ta’ riskju (jew 
nuqqas ta’ riskju) hija essenzjali fid-determinazzjoni ta’ qligħ raġonevoli tajjeb. Meta bank 
jitħallas sempliċiment miżata għall-forniment ta’ servizz, dan jista’ jkun iddeterminat b’mod 
relattivament faċli. Madankollu, f’sistemi ibridi, meta l-bank jiġbor depożiti bħala parti mill-
operazzjoni tas-SIEĠ iżda mbagħad jinvestihom b’riskju għalih innifsu, il-kalkoli tal-qligħ 
raġonevoli xieraq isiru aktar ikkumplikati. Din hija kwistjoni importanti u hemm ftit gwida 
minn każijiet f’setturi oħrajn. 

3.6. Is-Servizz Pubbliku tax-Xandir 

3.6.1. Daqs tas-Settur u Partikularitajiet Strutturali 

                                                                                                                                                         
Posta - Remuneration of current account deposited with the State – l-Italja (ĠU C 290, 29.11.2006, 
p. 8; u L64, 10.03.2009, p.4); C 49/2006, Poste Italiane - Banco Posta – l-Italja (dwar il-kontijiet ta’ 
tfaddil postali “libretti postali” u ċertifikati ta’ tfaddil postali “buoni fruttiferi postali” (ĠU C 31, 
13.02.2007, p. 11u ĠU L 189, 21.07.2009, p. 3);Każ C 88/1997, Possible aid to Crédit Mutuel through 
livret bleu - Franza (ĠU C 210, 01.09.2006, p. 12-32); Każ CP 280/2009, Każ N 531/2005, SIEĠ fdat 
lil Banque Postale - Franza (ĠU C 21, 28.1.2006, p. 2).  

88  Esklussivament jew bħala aspett bankarju ta' SIEĠ ta' servizz postali ikbar 
89 Każ C 88/1997, Possible aid to Crédit Mutuel through livret bleu - Franza (ĠU C 210, 01.09.2006, p. 

12-32); Każ N 531/2005, SIEĠ fdat lil Banque Postale - Franza (ĠU C 21, 28.1.2006, p. 2). 
90 Każ C 42/2006, Poste Italiane - Banco Posta - Remuneration of current account deposited with the 

State – l-Italja (ĠU L 64, 10.03.2009, p. 4). 
91 Każ N 642/2005, State compensation to Posten AB for providing basic payment and cash facilities 

services – l-Iżvezja (ĠU C 291/2007, 05.12.2007, p. 5). 
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Kull Stat Membru għandu xandara tas-servizz pubbliku, normalment b’pożizzjoni soda fis-
suq. Is-servizz pubbliku tax-xandir, indipendentement mir-rilevanza ekonomika tiegħu, ivarja 
mis-servizzi pubbliċi fi kwalunkwe settur ekonomiku ieħor. M’hemm l-ebda servizz ieħor li 
fl-istess waqt għandu aċċess għal settur daqstant wiesa' tal-popolazzjoni, jipprovdilu daqstant 
informazzjoni u kontenut, u permezz ta’ dan iwassal u jinfluwenza kemm l-opinjoni 
individwali u dik pubblika.  

Ir-rwol partikolari tas-servizz pubbliku tax-xandir huwa enfasizzat mill-Protokoll Nru 29 
dwar is-sistema tax-xandir pubbliku fl-Istati Membri li hu anness mat-TUE u t-TFUE. Il-
Protokoll, wara li jikkunsidra ‘li s-sistema ta’ xandir pubbliku fl-Istati Membri hija 
direttament relatata mal-ħtiġiet demokratiċi, soċjali u kulturali ta’ kull soċjetà u mal-ħtieġa li 
jkun imħares il-pluraliżmu tal-midja’, jiddikjara li ‘d-dispożizzjonijiet tat-Trattati għandhom 
ikunu mingħajr preġudizzju għall-kompetenza tal-Istati Membri li jipprovdu għall-
finanzjament ta' servizz pubbliku ta' xandir sa fejn dan il-finanzjament ikun mogħti lill-
organizzazzjonijiet tax-xandir għat-twettiq tal-missjoni ta' servizz pubbliku kif mogħtija, 
definita u organizzata minn kull Stat Membru, u sakemm dan il-finanzjament ma jaffettwax il-
kondizzjonijiet ta' kummerċ u l-kompetizzjoni fl-Unjoni sal-punt li jkun kuntrarju għall-
interess komuni, waqt li jibqa' jittieħed kont tat-twettiq tal-missjoni ta' dak is-servizz 
pubbliku’. 

3.6.2. Il-Qafas Regolatorju u r-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat speċifiċi għas-settur 

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-għajnuna mill-istat 
għax-xandir tas-servizz pubbliku tal-2009 u l-Komunikazzjoni preċedenti tal-200192 
jikkunsidraw li s-servizz pubbliku tax-xandir, għalkemm għandu rilevanza ekonomika ċara, 
ma jista’ jitqabbel mal-ebda servizz pubbliku f’xi settur ekonomiku ieħor. Id-dispożizzjonijiet 
prinċipali tal-Komunikazzjoni jinkludi aktar enfasi fuq ir-responsabbiltà u l-kontroll effettiv 
fil-livell nazzjonali, inkluża evalwazzjoni trasparenti tal-impatt globali ta’ servizzi medjatiċi 
ġodda ffinanzjati mill-pubbliku (kontroll minn qabel ta’ servizzi ġodda sinifikanti mnedi minn 
xandara tas-servizz pubbliku), il-kontroll ta’ kumpens żejjed u s-sorveljanza tal-missjoni ta’ 
servizz pubbliku. Il-Komunikazzjoni ma toffri l-ebda opportunità għall-applikazzjoni tal-
Qafas dwar is-SIEĠ għax-xandara tas-servizz pubbliku. 

3.6.3. Il-prassi deċiżjonali tal-Kummissjoni 

Sa mill-adozzjoni tal-Pakkett fl-2005, il-Kummissjoni evalwat miżuri ta’ għajnuna mill-Istat 
favur is-servizz pubbliku tax-xandir f’16-il każ ta’ għajnuna mill-Istat. Il-każijiet ma ġewx 
evalwati taħt il-Pakkett iżda fuq il-bażi ta’ Komunikazzjonijiet dwar ix-Xandir. Il-
kwistjonijiet ewlenin f’dawn il-każijiet kienu l-inkarigar tax-xandar b’missjoni ta’ servizz 
pubbliku, id-dritt tax-xandara li joffru servizzi awdjoviżivi ġodda u mekkaniżmi adatti biex 
ikun evitat il-kumpens żejjed. L-effiċjenza bħala regola mhijiex ikkunsidrata f’dawn il-
każijiet. 

L-iżvilupp futur ta’ pjattaformi tekniċi jista’ jwassal għal aktar attenzjoni fuq il-kontroll minn 
qabel ta’ servizzi ġodda sinifikanti, kif imsemmi fit-Taqsima 3.6.2 hawn fuq. Madankollu, ta’ 

                                                 
92 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-għajnuna mill-istat għax-xandir 

tas-servizz pubblik, ĠU C 257, 27.10.2009, p. 1–14; Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-
applikazzjoni ta’ regoli għall-għajnuna tal-istat lis-servizzi ta’ xandir pubbliku, ĠU C 320, 15.11.2001, 
p. 5–11;  
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min jinnota li r-responsabbiltà għall-applikazzjoni ta’ dan id-dokument tinsab primarjament 
f’idejn l-Istati Membri. 

3.7. Il-Broadband 

3.7.1. Daqs tas-Settur u Partikularitajiet Strutturali 

Is-settur tal-ICT huwa direttament responsabbli għal 5% mill-PGD Ewropew, b’valur fis-suq 
ta’ EUR 660 biljun fis-sena93. Is-settur tat-telekomunikazzjonijiet jirrappreżenta 52% minn 
dan l-ammont. Diversi atturi ta’ daqsijiet differenti jikkompetu bejniethom u b’mod 
partikolari kontra l-operaturi statali ewlenin ta’ qabel li kellhom monopolju. 

3.7.2. Il-qafas regolatorju u r-Regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat speċifiċi għas-settur 

Id-Direttiva 2002/21/KE (“Id-Direttiva Kwadru”)94 tipprovdi għas-separazzjoni tal-kontijiet 
għall-fornituri tan-netwerks ta’ komunikazzjoni/servizzi pubbliċi li għandhom drittijiet 
speċjali jew esklussivi għall-forniment ta’ servizzi f’setturi oħrajn fl-istess Stat Membru jew fi 
Stat Membru ieħor. Barra minn dan, id-Direttiva 2002/22/KE (id-“Direttiva dwar Servizzi 
Universali”)95 tagħti lill-Istati Membri l-possibbiltà, f’xi ċirkustanzi, biex jinnominaw fornitur 
ta’ servizz universali, bl-obbligu li jipprovdi konnessjonijiet ma’ netwerk ta’ 
komunikazzjonijiet pubbliku, u b’mekkaniżmu li jikkumpensa għal spejjeż netti partikolari li 
jirriżultaw minn obbligu bħal dan, taħt kundizzjonijiet trasparenti, mill-fondi pubbliċi jew 
minn fond speċifiku għas-settur. Barra minn dan, id-Direttiva dwar Servizzi Universali 
tipprovdi għall-possibbiltà biex jiġu awtorizzati servizzi addizzjonali li jaqgħu barra mill-
ambitu ta’ servizz universali kif definit fil-livell tal-UE għat-telekomunikazzjonijiet, iżda, 
f'dawn iċ-ċirkustanzi, ma jista' jiġi impost l-ebda mekkaniżmu ta' kumpens li jinvolvi impriżi 
speċifiċi96.  

Il-Linji gwida Komunitarji għall-applikazzjoni ta' regoli dwar l-għajnuna mill-Istat b'rabta 
mat-tusigħ rapidu tan-netwerks tal-faxx wiesa’97 fihom dispożizzjonijiet speċifiċi li 
jirrigwardaw l-iskjerament ta’ broadband bażika u netwerks ta’ Aċċess tal-Ġenerazzjoni li 
Jmiss b’appoġġ pubbliku f’żoni fejn ma jinvestux l-operaturi privati. F’dan il-każ, l-għajnuna 
ta’ spiss ma tingħatax bħala kumpens għal servizz pubbliku iżda bħala għajnuna ta’ 
investiment settorjali skont l-Artikolu 107(3)(c) tat-Trattat. Madanakollu, il-kumpens għal 
servizz pubbliku jista’ wkoll jitqies kompatibbli taħt l-Artikolu 106(2) meta l-kundizzjonijiet 
ġenerali jitwettqu.  

3.7.3. Il-prassi deċiżjonali tal-Kummissjoni 

                                                 
93 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-26 ta’ Awwissu 2010, Aġenda Diġitali għall-Ewropa, 

COM(2010) 245 finali, p. 4. 
94 Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Marzu 2002 dwar kwadru 

regolatorju komuni għan-networks ta' komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi, ĠU L 108, 24.04.2002, 
pp. 33-50. 

95 Id-Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar servizz 
universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma’ networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, 
ĠU L 108, 24.04.2002, p. 51-77. 

96 L-Artikolu 32 tad-Direttiva dwar Servizzi Universali. 
97 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni – Linji gwida Komunitarji għall-applikazzjoni ta' regoli dwar l-

għajnuna mill-Istat b'rabta mat-tusigħ rapidu tan-netwerks tal-faxx wiesa’, ĠU C 235, 30.9.2009, p. 7. 
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Ftit każijiet biss identifikaw is-sistema ta’ appoġġ għall-introduzzjoni tal-broadband bħala 
SIEĠ. Fi tliet każijiet98 dan wassal għal deċiżjoni ta’ ebda għajnuna (il-kriterji Altmark ġew 
sodisfati); minnhom it-tielet wieħed biss kien adottat wara l-Pakkett. F’każ wieħed99 l-
għajnuna nstabet kompatibbli taħt il-Qafas dwar is-SIEĠ. 

Il-każijiet ittrattati s’issa ffukaw prinċipalment fuq l-istabbiliment tal-konformità tal-proċeduri 
tas-sejħa għall-offerti inkwistjoni mar-raba’ kriterju Altmark, u fuq id-definizzjoni tal-
introduzzjoni tal-broadband bħala SIEĠ. Għandu jkun mistenni, madanakollu, li l-
valutazzjoni tal-għajnuna mill-Istat għall-introduzzjoni tal-broadband skont l-Artikolu 106(2) 
TFUE sejra tibqa’ tkun l-eċċezzjoni aktar milli r-regola fil-ġejjieni. 

3.8. Kura tas-Saħħa 

3.8.1. Daqs tas-Settur u Partikularitajiet Strutturali 

Il-kura tas-saħħa hija qasam importanti ħafna kemm mil-lat tal-importanza suġġettiva għall-
popolazzjoni iżda wkoll rigward in-nefqa pubblika, li tirrappreżenta minn 6 sa 10% tal-PGD 
tal-pajjiżi tal-UE100. 

Jeżistu żewġ tipi prinċipali ta’ sistemi ta’ kura tas-saħħa fl-UE: 

• Is-Servizzi Nazzjonali tas-Saħħa (SNS): Dawn is-servizzi huma ffinanzjati mit-taxxi u 
joperaw skont sistema ta’ benefiċċji in natura. Bosta Stati Membri daħħlu SNS inklużi 
b’mod partikolari r-Renju Unit, l-Italja, Spanja u l-Portugall. 

• Sistemi ta’ Assigurazzjoni Soċjali: Dawn is-sistemi huma bbażati fuq assigurazzjoni 
obbligatorja, li timplika li jew iċ-ċittadini kollha, jew gruppi partikolari ta’ persuni, huma 
obbligati li jkunu affiljati ma’ assiguratur tas-saħħa. 

Hemm tliet swieq li jistgħu jiġu distinti fis-settur tal-kura tas-saħħa: 

• Is-servizzi tas-saħħa: servizzi fl-isptarijiet jew mhux fl-isptarijiet. 

• Il-prodotti tas-saħħa: l-industrija farmaċewtika, l-ispiżeriji u prodotti oħra tas-saħħa. 

• L-assigurazzjoni tas-saħħa: il-finanzjament tal-provvista ta’ servizzi/prodotti tas-saħħa u 
assigurazzjoni professjonali għall-professjonisti mediċi.  

Fis-suq tas-servizzi tas-saħħa, hemm żvilupp progressiv ta’ suq intern reali fis-servizzi tas-
saħħa: għadd relattivament żgħir, iżda li qed jikber, ta’ kumpaniji jipprovdu kura tas-saħħa 
f’aktar minn pajjiż wieħed fl-Ewropa.  

Fis-suq tal-assigurazzjoni privata, b’eċċezzjoni waħda jew tnejn, jidher li hemm differenza 
ċara bejn l-Istati Membri tal-UE-15 u dawk tal-UE-12 rigward l-iżvilupp tas-suq u d-dibattitu 
pubbliku dwar l-assigurazzjoni tas-saħħa privata. Is-swieq fl-UE-15 għandhom tendenza li 

                                                 
98 Każ N 382/2004, Haut débit en Limousin – DORSAL (ĠU C 230, 20.09.2005, pp. 6-7);Każ N 381/2004, 

Haut débit en Pyrénées-Atlantiques (ĠU C 162, 02.07.2005, pp. 5-6); Każ N 331/2008, Réseau à très 
haut débit en Hauts-de-Seine (ĠU C 256, 23.09.2010, p. 1). 

99 Każ N 196/2010, Establishment of a Sustainable Infrastructure Permitting Estonia-wide Broadband 
Internet Connection (EstWin project). 

100 EUROSTA, Statistika spjegata: In-nefqa fil-Kura tas-Saħħa, April 2008. 
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jkunu akbar, u juru aktar diversità f’dak li jirrigwarda r-rwol u huma jew inkella kienu 
ddominati minn assoċjazzjonijiet mutwi. B’kuntrast għal dan, is-swieq fil-parti l-kbira tal-UE-
12 batew biex irrankaw, għandhom rwol prinċipalment supplimentari u xi kultant huma 
esklussivament kummerċjali. 

F’termini ta’ nfiq, l-assigurazzjoni tas-saħħa privata ma tagħmilx kontribut sinifikanti għall-
infiq totali tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea. Tammonta għal inqas minn 5% min-nefqa totali tas-
saħħa f’żewġ terzi tal-Istati Membri, għalkemm għandha rwol konsiderevolment akbar fis-
Slovenja (13.1%), fi Franza (12.8%), u fil-Ġermanja (9.3%)101. 

3.8.2. Il-qafas regolatorju 

Ma hemm l-ebda regola speċifika dwar l-għajnuna mill-Istat li tapplika għas-settur tal-kura 
tas-saħħa. Madanakollu, taħt id-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ, l-għajnuna lill-isptarijiet hija 
eżentata min-notifika irrispettivament mill-ammont ta’ kumpens involut, sakemm il-
kundizzjonijiet tad-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ ikunu ssodisfati (ara t-taqsima 2.2.1 hawn fuq). 

Leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-UE tinkludi  

• Fl-2006 il-Kunsill adotta Komunikazzjoni dwar il-valuri u l-prinċipji komuni fis-sistemi 
tal-kura tas-saħħa tal-Istati Membri u nnota li l-universalità kienet valur komuni bħal 
dawn: ħadd m’għandu jkun imċaħħad mill-aċċess għall-kura tas-saħħa u l-aċċess għal 
kulħadd għandu jkun żgurat. Fl-Istrateġija tas-Saħħa tagħha adottata fl-2007, il-
Kummissjoni enfasizzat l-importanza ta’ kopertura universali102. 

• Taħt it-Tielet Direttiva dwar l-assigurazzjoni mhux tal-ħajja tal-2008103, il-gvernijiet ma 
jistgħux jinfluwenzaw aktar l-istruttura tas-suq.  

3.8.3. Il-Prassi Deċiżjonali tal-Kummissjoni  

Is-Servizzi tas-Saħħa: Il-Kummissjoni tittratta l-aktar ilmenti minn kliniċi privati dwar 
għajnuna lill-isptarijiet pubbliċi104. L-ilmenti jidhru li jirrigwardaw prinċipalment it-trattament 
preferenzjali favur l-isptarijiet pubbliċi, anki jekk, fil-fehma tal-ilmentaturi, kemm l-isptarijiet 
privati kif ukoll dawk pubbliċi huma fdati bl-istess obbligi ta’ SIEĠ. B’mod aktar speċifiku, l-
ilmenti jiffukaw fuq: 

• in-nuqqas ta’ trasparenza tal-mandati u l-kontijiet tal-isptarijiet pubbliċi,  

• il-preżenza potenzjali ta’ kumpens żejjed mingħajr verifika reali mill-Istat, u 

                                                 
101 IL-KUMMISSJONI EWROPEA, L-assigurazzjoni tas-saħħa privata fl-Unjoni Ewropea: Rapport finali 

mħejji għall-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għall-Impjiegi, Affarijiet Soċjali u 
Opportunitajiet Indaqs, 24.06.2009, p. 6. 

102 Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar valuri u prinċipji Komuni fis-Sistemi tas-Saħħa fl-UE, l-2733 laqgħa 
tal-Kunsill dwar l-Impjiegi, il-Politika Soċjali, is-Saħħa u l-Affarijiet tal-Konsumaturi, il-Lussemburgu, 
1-2 ta’ Ġunju 2006; White Paper tal-Kummissjoni COM(2007) 630 tat-23 ta’ Ottubru 2007, Flimkien 
għas-Saħħa: Approċċ Strateġiku għall-UE 2008-2013. 

103 Direttiva 2008/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2008 li temenda d-
Direttiva 92/49/KEE tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi li għandhom x’jaqsmu ma’ assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni tal-ħajja fir-
rigward tas-setgħat ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni, ĠU L 81, 20.03.2008, pp. 69-70. 

104 Każ NN 54/2009, Association bruxelloise des institutions des soins de santé privées asbl (ABISSP) vs. 
Belgique (ĠU C 74, 24.03.2010, p. 1). 
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• il-potenzjal ta’ sussidji inkroċjati għal attivitajiet kummerċjali minn flus pubbliċi. 

It-trasparenza tal-mandati u tal-kontijiet hija kwistjoni importanti fis-settur tal-isptarijiet 
minħabba li spiss ikun il-każ li l-isptarijiet pubbliċi jirċievu aktar għajnuna mill-isptarijiet 
privati. Għandu jkun dokumentat b’mod ċar liema servizzi addizzjonali huma pprovduti mill-
isptarijiet pubbliċi li jiġġustifikaw kumpens ogħla.  

Ta’ min jinnota li xi wħud mill-ilmenti jidhru li jibbażaw fuq in-nuqqas ta’ fehim dwar ir-
rekwiżiti tad-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ. L-ilmentaturi privati spiss jikkunsidraw li l-fornituri 
kollha tas-servizz tas-saħħa għandhom ikunu ttrattati b’mod ugwali u li ma għandux ikun 
possibbli li fornitur jiġi fdat b’aktar obbligi ta’ servizz pubbliku minn fornitur ieħor. Barra 
minn hekk, spiss isostnu li fornituri ineffiċjenti m’għandhomx jiġu kkumpensati. 

Assigurazzjoni tas-Saħħa Privata: il-każijiet evalwati mill-Kummissjoni jirrigwardaw l-aktar 
iskemi ta’ ugwalizzazzjoni tar-riskji applikati għall-assiguraturi tas-saħħa privati, bħal 
pereżempju fil-Pajjiżi l-Baxxi (2006) u fl-Irlanda (2006)105. L-iskemi ta’ ugwalizzazzjoni tar-
riskji huma forma diretta ta’ intervent li normalment jinvolvu trasferimenti finanzjarji mill-
assiguraturi b’riskji baxxi għal assiguraturi b’riskji għoljin. Huma komponent essenzjali tas-
swieq tal-assigurazzjoni tas-saħħa b’reklutaġġ miftuħ u b’rati komuni għal kulħadd, fejn jiġu 
introdotti sabiex jiżguraw l-aċċess għall-assigurazzjoni tas-saħħa u kompetizzjoni ġusta fost l-
assiguraturi. Il-miżuri ta’ ugwalizzazzjoni tar-riskji għandhom l-għan li jbaxxu l-inċentivi tal-
assiguraturi li jikkompetu permezz tal-għażla tar-riskji, u li jħeġġu lill-assiguraturi sabiex 
jikkompetu fuq il-prezz u l-kwalità. Is-sentenza fil-kawża tal-BUPA stabbilixxiet li dawn it-
trasferimenti finanzjarji jistgħu jikkostitwixxu kumpens għal SIEĠ106. 

3.9. Servizzi Soċjali u Servizzi organizzati minn Awtoritajiet Lokali  

3.9.1. Daqs tas-Settur u Partikularitajiet Strutturali 

Kif ġie deskritt fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni: L-implimentazzjoni tal-programm 
Komunitarju ta’ Liżbona - Is-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali fl-Unjoni Ewropea107, is-
servizzi soċjali jinkludu l-iskemi legali u l-iskemi komplimentari ta’ ħarsien soċjali, taħt is-
suri diversi ta’ organizzazzjoni tagħhom (mutwalista jew professjonali), u s-servizzi essenzjali 
l-oħra mogħtija direttament lill-persuna, li għandhom rwol ta’ prevenzjoni u ta’ koeżjoni 
soċjali, bħal servizzi ta’ assistenza soċjali, servizzi ta’ impjiegi u taħriġ, l-akkomodazzjoni 
soċjali, il-kura tat-tfal u servizzi ta' kura fit-tul. 

Id-dejta statistika dwar is-servizzi soċjali ta’ spiss tinġabar flimkien ma’ dik dwar is-servizzi 
tas-saħħa u informazzjoni speċifika dwar is-subsetturi differenti hija skarsa108. Is-servizzi tas-
saħħa u dawk soċjali flimkien jiġġeneraw madwar 5% mill-prodott ekonomiku tal-UE-27 u 
jipprovdu 21.4 miljun impjieg, bir-rata ta’ impjieg tas-settur li tammonta għal 10%. Barra 
minn dan, kif inhu spjegat hawn taħt f’aktar dettall, żewġ servizzi importanti – il-kura fit-tul u 

                                                 
105 Każ N 214/2010, Risicovereveningssysteem voor Nederlandse zorgverzekeraars (ĠU C 333, 

10.12.2010, p. 3); Każ N 46/2003, Risk equalisation scheme in the Irish Health insurance market (ĠU C 
186, 06.08.2003, p. 16). 

106 Sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tat-12 ta’ Frar 2008 fil-Kawża T-289/03, BUPA vs il-Kummissjoni 
(iċċitat aktar ’il fuq fin-nota ta’ qiegħ il-paġna 8).  

107 Komunikazzjoni tal-Kummissjoni - L-implimentazzjoni tal-programm Komunitarju ta’ Liżbona - Is-
servizzi soċjali ta’ interess ġenerali fl-Unjoni Ewropea, COM (2006) 177 finali, 26 ta’ April 2006. 

108 Ara l-Kapitolu 1 tad-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni SEC(2010) 1284 tat-
22 ta’ Ottubru 2010, It-Tieni Rapport Bijennali dwar is-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali. 
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l-akkomodazzjoni soċjali – jistgħu jammontaw għal aktar minn 2% tal-PGD f’ċerti Stati 
Membri109. 

Skont l-Istat Membru, is-servizzi soċjali huma jew ipprovduti għal kollox mill-
amministrazzjonijiet pubbliċi jew permezz ta’ taħlita ta’ fornituri privati u pubbliċi. F’ċerti 
pajjiżi, diġà hemm suq żviluppat għall-kura fit-tul li fih l-operaturi pubbliċi u dawk privati 
jikkompetu ma’ xulxin. 

Fil-livell lokali s-servizzi soċjali jiġu pprovduti primarjament minn operaturi żgħar inkarigati 
mill-awtoritajiet pubbliċi. Madanakollu, f’ċerti oqsma, hemm fornituri tas-servizzi kbar 
b’sussidjarji f’bosta Stati Membri. 

3.9.2. Il-Kura fit-Tul 

Is-servizzi ta’ kura fit-tul għall-anzjani għandhom forom differenti madwar l-Ewropa: huma 
jinkludu servizzi li jingħataw f’faċilitajiet istituzzjonali (“servizzi tal-kura fit-tul 
residenzjali”), servizzi li jingħataw fiċ-ċentri ta’ matul il-jum u f’faċilitajiet oħrajn ibbażati 
fil-komunità (“servizzi ta’ kura fit-tul ibbażati fil-komunità”) u servizzi li jingħataw fid-djar 
tal-individwi (“servizzi tal-kura fid-dar”). Hemm ukoll differenza sinifikanti fid-disponibbiltà 
tas-servizzi fl-Ewropa, li tvarja minn pajjiżi fl-Iskandinavja fejn hemm dipendenza kbira fuq 
servizzi ta’ kura formali għal partijiet oħra tal-Ewropa, bħall-Portugall, Spanja u l-Greċja, fejn 
tradizzjonalment hemm dipendenza fuq il-membri tal-familja sabiex jipprovdu l-kura u fejn il-
provvista tas-servizz tal-kura fit-tul formali għadha skarsa. 

Il-kura fit-tul tammonta għal bejn il-1 u l-20% min-nefqa totali għas-saħħa mill-Istati Membri. 
Dan ifisser li bosta Stati Membri (inklużi l-Ġermanja, Franza, id-Danimarka u l-Belġju) 
jonfqu bejn 1 u 2% tal-PGD tagħhom fuq il-kura fit-tul. Minħabba li l-popolazzjoni qiegħda 
tixjieħ, dan il-perċentwal huwa mistenni li jiżdied b’mod sinifikanti fl-Istati Membri kollha110.  

3.9.3. Is-Servizzi tal-Edukazzjoni u l-Kura tat-Tfal Bikrija 

Bosta pajjiżi fl-Ewropa introduċew regoli u amministrazzjoni separati għas-servizzi tal-
edukazzjoni u l-kura tat-tfal bikrija, għalkemm fil-prattika ż-żewġ tipi ta’ servizzi għandhom 
ħafna elementi komuni bejniethom. 

3.9.4. Is-Servizzi tal-Impjieg 

Is-servizzi tal-impjieg fl-Ewropa nbidlu b’mod konsiderevoli matul dawn l-aħħar għaxar snin. 
Kien hemm ċaqliq fid-direzzjoni tal-amalgamazzjoni tal-provvista ta’ servizzi passivi u 
passivi, ibbażat fuq filosofija ta' drittijiet u dmirijiet, fejn aktar ikun mistenni mill-klijenti ta’ 
dawn is-servizzi kif ukoll mis-servizzi nfushom111. L-akbar bidla kienet possibbilment l-
involviment li qed jiżdied ta' dawk li jipprovdu servizzi privati għal, minn tal-anqas, uħud 
mis-servizzi ta' impjieg, kif ukoll aktar esternalizzazzjoni u subkuntrattar mill-operaturi 
pubbliċi għal dawk privati rigward ċerti funzjonijiet. 

3.9.5. Akkomodazzjoni soċjali 

                                                 
109 Ara l-Kapitolu 3.9.2 għall-Kura fit-tul u 3.95 għall-Akkomodazzjoni soċjali 
110 EUROSTAT, In-nefqa fis-saħħa, Dejta taħt il-Lenti, 26/2008, p. 1. 
111 Ara t-Taqsima 2.1.3 tat-Tieni Rapport Bijennali dwar is-servizzi soċjali ta’ interess ġenerali. 
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Il-provvista ta’ akkomodazzjoni soċjali fl-Ewropa tiġbor fiha l-iżvilupp, il-kiri/il-bejgħ u l-
manutenzjoni ta’ djar bi prezzijiet abbordabbli kif ukoll l-allokazzjoni u l-ġestjoni tagħhom, li 
jistgħu jinkludu wkoll il-ġestjoni ta’ oqsma tad-djar u nħawi. Il-ġestjoni tal-akkomodazzjoni 
soċjali tista’ tinkludi dejjem aktar l-aspetti soċjali: pereżempju, is-servizzi tal-kura huma 
involuti fil-programmi tal-akkomodazzjoni jew tal-akkomodazzjoni mill-ġdid ta’ gruppi 
speċifiċi jew fil-ġestjoni tad-dejn ta’ familji bi dħul baxx. Madanakollu, fil-parti l-kbira tal-
każijiet, istituzzjonijiet speċifiċi tal-kura jkopru l-element tal-kura u jikkollaboraw mal-
fornituri tal-akkomodazzjoni soċjali112i. 

Skont il-EUROSTAT, in-nefqa pubblika fuq l-akkomodazzjoni soċjali tammonta għal medja 
ta’ 0.6% tal-PGD tal-UE-27113. Dawk l-Istati Membri li għandhom nefqa pubblika ogħla mill-
medja tal-UE fil-parti l-kbira tagħhom jinsabu fl-UE-15 (inkluż il-Ġermanja, Franza, l-
Isvezja, id-Danimarka u r-Renju Unit). 

3.9.6. Servizzi Soċjali oħra u Servizzi organizzati minn Awtoritajiet lokali 

Bosta awtoritajiet lokali jipprovdu għadd ta’ servizzi sabiex itejbu l-koeżjoni soċjali fil-livell 
lokali. Dawn is-servizzi jingħataw bil-għan li jippermettu l-aċċess għall-gruppi kollha 
(inklużi, pereżempju, il-familji bi dħul baxx, il-persuni b’diżabilità jew il-persuni li jkollhom 
problemi soċjali). Is-servizzi li fuqhom saru xi lmenti, (pre)notifika, jew mistoqsijiet mill-
Istati Membri jinkludu: 

• Attivitajiet ta’ rikreazzjoni (eż. pixxini, ġonna żooloġiċi, ċentri sportivi, klabbs għaż-
żgħażagħ) 

• Attivitajiet edukattivi u kulturali għat-tfal u għall-adulti (eż. kura tat-tfal, libreriji, ċentri 
tat-tagħlim, mużewijiet) 

• Servizzi ta’ pariri għal persuni f’sitwazzjonijiet soċjali diffiċli 

• Kenn għal persuni mingħajr akkomodazzjoni 

• Ċentri tal-komunità 

• Swali lokali muniċipali/tal-kunċerti 

Il-forniment ta’ servizzi kulturali ta’ dan it-tip huwa importanti mhux biss għall-koeżjoni 
soċjali fil-livell lokali iżda wkoll għall-koeżjoni reġjonali fi ħdan Stat Membru. L-awtoritajiet 
lokali jiffinanzjaw mużewijiet, swali muniċipali, kunċerti, wirjiet sabiex jipprovdu 
avvenimenti kulturali li ma jkunux possibbli b’mod ieħor. 

3.9.7. Il-qafas regolatorju 

Fil-każ tas-SIEĠ soċjali, il-valutazzjoni tal-kompatibbiltà hija bbażata fuq il-Pakkett. Ma 
teżisti l-ebda regola tal-UE speċifika għas-settur. Madanakollu, skont id-Deċiżjoni dwar is-
SIEĠ, l-għajnuna lill-impriżi tal-akkomodazzjoni soċjali hija eżentata minn notifika 

                                                 
112 Ara t-Taqsima 2.1.4 tat-Tieni Rapport Bijennali dwar servizzi soċjali ta’ interess ġenerali. 
113 EUROSTAT, Kotba statistiċi ISSN 1681-9365, Statistiċi Soċjali Ewropej –Protezzjoni Soċjali – Nefqa 

u dħul, Dejta 1997-2005. 
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irrispettivament mill-ammont ta’ kumpens involut, sakemm il-kundizzjonijiet tad-Deċiżjoni 
dwar is-SIEĠ jiġu ssodisfati (ara t-taqsima 2.2.1 hawn fuq). 

Is-servizzi kulturali huma każ speċjali f’dan ir-rigward, minħabba li skont l-
Artikolu 107(3)(d) tat-Trattat, dawn jibbenefikaw minn eċċezzjoni speċifika għall-
projbizzjoni tal-għajnuna mill-Istat. Madanakollu, dan ma jżommhomx milli jiġu ttrattati 
bħala SIEĠ sakemm jissodisfaw ir-rekwiżiti meħtieġa. 

3.9.8. Il-Prassi Deċiżjonali tal-Kummissjoni  

Il-kura fit-tul: Il-Kummissjoni laqgħet ilmenti minn kompetituri privati fil-Ġermanja u fil-
Pajjiżi l-Baxxi dwar l-iffinanzjar ta’ fornituri pubbliċi tal-kura fit-tul. L-iffinanzjar pubbliku 
inkwistjoni kien meqjus bħala konformi mar-rekwiżiti tal-Pakkett. 

L-akkomodazzjoni soċjali: Il-Kummissjoni ħadet deċiżjoni importanti dwar l-akkomodazzjoni 
soċjali fil-Pajjiżi l-Baxxi fil-15 ta’ Diċembru 2009, billi ddikjarat li s-sistema tal-Pajjiżi l-
Baxxi tal-Akkomodazzjoni Soċjali hija kompatibbli mar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-
Istat skont l-Artikolu 106(2) tat-TFUE114. Id-deċiżjoni pożittiva hija bbażata fuq l-impenni 
tal-Pajjiżi l-Baxxi li jġibu s-sistema eżistenti konformi mar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna 
mill-Istat. B’mod partikolari, l-iffinanzjar statali ma għandux jintuża għal attivitajiet 
kummerċjali u l-akkomodazzjoni għandha tingħata b’mod trasparenti skont kriterji oġġettivi. 
Il-Kummissjoni rċeviet ukoll għadd kbir ta’ lmenti minn Stati Membri oħrajn. 

Servizzi Soċjali oħra u Servizzi organizzati minn Awtoritajiet lokali: Fil-każ ta' tipi oħra ta' 
SIEĠ u ta’ servizzi organizzati fuq bażi lokali, il-Kummissjoni rċeviet għadd kbir ta’ ilmenti, 
kif ukoll (pre)notifiki u mistoqsijiet mill-Istati Membri. Bosta mis-servizzi inkwistjoni, wara 
kunsiderazzjoni ulterjuri, irriżultaw li kienu jaqgħu fl-ambitu tad-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ u 
għaldaqstant ma kinux jeħtieġu li jkunu notifikati. 

Fil-każ ta’ servizzi b’dimensjoni primarjament kulturali, ġew ittrattati għadd kbir ta’ notifiki 
skont l-Artikolu 107(3)(d). Madanakollu, minħabba li s-servizzi kulturali – b’mod speċjali 
jekk ikunu pprovduti fil-livell lokali – spiss jissodisfaw il-kriterji sabiex ikunu definiti bħala 
SIEĠ, setgħu kienu intitolati għall-eżenzjoni min-notifika taħt id-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ. 

3.10 Gwida dwar is-Servizzi Soċjali ta’ Interess Ġenerali 

B’rabta mal-Komunikazzjoni tal-2007, is-servizzi tal-Kummissjoni oriġinarjament ħarġu 
żewġ dokumenti ta’ FAQ li kienu jkopru l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat 
u l-akkwist pubbliku115. Dawn iż-żewġ dokumenti kellhom l-għan li jindirizzaw mistoqsijiet 
imqajma minn tipi differenti ta’ partijiet interessati fl-applikazzjoni tar-regoli.  

Is-servizzi tal-Kummissjoni dan l-aħħar aġġornaw dawn iż-żewġ dokumenti abbażi ta’ aktar 
mistoqsijiet li saru permezz tal-IIS, ġurisprudenza ġdida u kwistjonijiet ulterjuri mqajma mill-
partijiet interessati. L-aġġornament ġie integrat f’dokument wieħed, intitolat “Gwida dwar l-
applikazzjoni għas-servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali, u b’mod partikolari għas-servizzi 
soċjali ta’ interess ġenerali, tar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat, l-akkwist pubbliku u 

                                                 
114 Każ N 642/2009, Projet d'appui spécifique aux associations de logement pour les approches de district 

(ĠU C 31, 09.02.2010, pp. 6-7). 
115 Iċċitati aktar 'il fuq fin-nota ta’ qiegħ il-paġna 2. 
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s-suq intern”116. Biex tiżgura l-faċilità tal-użu u tal-qari, il-Gwida tkopri l-oqsma kollha 
rilevanti tal-liġi tal-UE f’dokument wieħed. 

Simili għall-mistoqsijiet imqajma permezz tal-IIS, il-Gwida ma tispjegax biss il-
kundizzjonijiet tal-Pakkett tas-SIEĠ dwar kwistjonijiet bħall-mandat u l-kumpens. Hija tkopri 
wkoll mistoqsijiet ġenerali bħad-definizzjoni ta’ SIEĠ u d-differenza bejn attività ekonomika 
u mhux ekonomika. 

Minħabba li l-Gwida l-ġdida nħarġet biss dan l-aħħar mis-servizzi tal-Kummissjoni, il-
partijiet interessati ma kellhomx l-opportunità li jikkumentaw dwar id-dokument fil-kuntest 
tal-konsultazzjoni. Il-kummenti dwar id-dokumenti tal-FAQ tal-2007 jikkonfermaw li dawn 
id-dokumenti spiss kienu jitqiesu bħala kontribut utli għall-għan taċ-ċertezza legali. 
Madanakollu, bħal fil-każ tal-IIS, bosta partijiet interessati ma jqisuhomx bħala sostitut għal 
aktar gwida formali maħruġa mill-Kummissjoni. 

4 IL-PROĊESS TA’ KONSULTAZZJONI PUBBLIKA 

Il-paragrafu 25 tal-Qafas dwar is-SIEĠ u l-Artikolu 9 tad-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ kienu 
jipprovdu li l-Kummissjoni għandha twettaq proċess ta’ konsultazzjoni wiesa’ dwar l-
applikazzjoni tal-Pakkett. Dan il-proċess ta’ konsultazzjoni, li ntemm fl-2010, kien jinkludi 
eżerċizzju ta’ rappurtar mill-Istati Membri u konsultazzjoni wiesgħa mal-partijiet interessati. 

Għan tal-proċess ta’ konsultazzjoni kien li jidentifika l-impatt tal-Pakkett fuq it-twassil u l-
effiċjenza tas-servizzi pubbliċi fl-Ewropa u li jidentifika oqsma potenzjali għat-titjib ta’ dawn 
ir-regoli. 

4.1 Ir-Rappurtar tal-Istati Membri 

L-ewwel pass fil-proċess ta’ konsultazzjoni kien eżerċizzju ta’ rappurtar mill-Istati Membri117. 
Dan l-eżerċizzju ta’ rappurtar sar bejn l-2008 u l-2009. Għadd ta’ Stati Membri kellhom 
diffikultajiet sabiex jiġbru tagħrif statistiku dettaljat fuq il-provvista ta’ SIEĠ minn partijiet 
differenti tal-amministrazzjoni nazzjonali tagħhom. Xi Stati Membri nnutaw il-fatt li r-regoli 
li jinsabu fil-Pakkett tas-SIEĠ spiss ikunu applikati fuq livell reġjonali jew saħansitra lokali bi 
ftit koordinazzjoni nazzjonali, li jagħmel il-ġbir ta’ dejta diffiċli ferm. Fil-fatt, xi Stati Membri 
ma pprovdew l-ebda informazzjoni statistika dwar l-applikazzjoni tad-Deċiżjoni dwar is-
SIEĠ, filwaqt li oħrajn ikkonċentraw ir-rapporti tagħhom fuq kumpens għas-SIEĠ organizzat 
fil-livell tal-gvern ċentrali. 

Minflok ipprovdew informazzjoni statistika dettaljata dwar l-applikazzjoni tal-Pakkett, bosta 
Stati Membri għalhekk iffukaw il-kontribut tagħhom fuq l-esperjenza prattika fl-applikazzjoni 
tal-Pakkett. 

                                                 
116 Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni SEC (2010) 1545 tas-7 ta’ Diċembru 2010, Gwida 

għall-applikazzjoni tar-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar l-għajnuna mill-Istat, l-akkwist pubbliku u s-suq 
intern lis-servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali, u b’mod partikolari lis-servizzi soċjali ta’ interess 
ġenerali. 

117 L-obbligu ta’ rappurtar ġie stabbilit fl-Artikolu 8 tad-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ, li jobbliga lill-Istati 
Membri jipprovdu: “... ... rapporti dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni, inkluża deskrizzjoni 
dettaljata tal-kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni fis-setturi kollha, inklużi s-setturi tal-akkomodazzjoni 
soċjali u tal-isptarijiet …”. 
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Il-kummenti li waslu mill-Istati Membri mhumiex limitati għall-istrumenti u r-rekwiżiti tal-
Pakkett innifsu. Minflok, fir-rapporti tagħhom118, l-Istati Membri ttrattaw ukoll kwistjonijiet 
tad-definizzjoni ta’ għajnuna taħt l-Artikolu 107 tat-Trattat u l-implikazzjonijiet tal-
ġurisprudenza Altmark tal-Qorti tal-Ġustizzja119. 

4.2 Il-konsultazzjoni ma’ partijiet interessati oħrajn 

Is-servizzi tal-Kummissjoni wettqu wkoll konsultazzjoni pubblika wiesgħa fl-2010120. Din il-
konsultazzjoni kellha l-għan li tevalwa l-esperjenzi tal-partijiet interessati fl-applikazzjoni tal-
Pakkett tas-SIEĠ, u kienet tinkludi mistoqsijiet dwar il-kwalifika ta’ ċerti miżuri bħala 
għajnuna mill-Istat (l-Artikolu 107 tat-TFUE) u dwar il-ġurisprudenza Altmark. 

Il-konsultazzjoni qajmet interess fost firxa ta’ organizzazzjonijiet. B’kollox, il-Kummissjoni 
rċeviet 107 sottomissjonijiet sostantivi121. Minn dawn il-107 sottomissjonijiet, erba' ġew 
direttament minn Stati Membri, 23 minn korpi pubbliċi oħrajn, 64 minn fornituri ta’ SIEĠ 
attivi fi Stati Membri differenti tal-UE (u l-organizzazzjonijiet tagħhom) u 16 minn 
organizzazzjonijiet oħrajn, eż. akkademiċi u membri tal-pubbliku ġenerali122. 

4.3 Kwistjonijiet Ewlenin li joħorġu mill-Konsultazzjonijiet 

L-eżerċizzju ta’ konsultazzjoni tas-servizzi tal-Kummissjoni ġġenera kontribuzzjonijiet minn 
grupp varjat ħafna ta’ partijiet interessati, attivi f’setturi ekonomiċi differenti. L-awtoritajiet 
nazzjonali, il-muniċipalitajiet, l-operaturi privati kbar, il-fornituri tas-servizzi soċjali, il-
persuni taxxabbli spiss jesprimu perspettivi u xewqat differenti. Għalhekk, il-kontenut tas-
sottomissjonijiet li waslu u l-pożizzjonijiet espressi fihom ivarjaw b’mod sinifikanti. 
Għaldaqstant din il-ħarsa ġenerali hija limitata għall-kwistjonijiet l-aktar importanti u komuni, 
indirizzati f’sottomissjonijiet differenti mill-Istati Membri u minn partijiet interessati oħrajn. 

4.3.1. Il-Perċezzjoni Globali tal-Pakkett tas-SIEĠ 

Firxa wiesgħa ta’ Stati Membri u partijiet interessati oħrajn jikkunsidraw li l-Pakkett għamel 
kontribut siewi. Huwa ta’ spiss ikkunsidrat li, meta mqabbel mas-sitwazzjoni qabel l-2005, il-
Pakkett tas-SIEĠ wassal għal żieda ġenerali fiċ-ċertezza legali. Barra minn hekk id-Deċiżjoni 
dwar is-SIEĠ intlaqgħet bħala mezz sabiex jonqos il-piż amministrattiv marbut mal-ħtieġa ta’ 
notifiki individwali ta’ għajnuna mill-Istat għall-iskemi ta’ kumpens għas-SIEĠ. 

Bosta Stati Membri u partijiet interessati jaraw l-istrumenti użati mill-Kummissjoni fil-
Pakkett (l-aktar importanti l-Qafas dwar is-SIEĠ u d-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ) bħala li huma 
xierqa għall-għanijiet rispettivi tagħhom u ma jissuġġerux li dawn id-dokumenti legali 
għandhom ikunu sostitwiti jew ikkumplimentati minn strumenti legali oħrajn123. 

                                                 
118  Il-Kummissjoni ppubblikat ir-rapporti kollha fuq is-sit tal-internet tad-DĠ Kompetizzjoni fuq l-indirizz 

li ġej: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_sgei/reports.html 
119 Ara t-Taqsima 2 aktar ’il fuq. 
120 Din il-konsultazzjoni mal-partijiet interessati ġiet imnedija fl-10 ta’ Ġunju 2010 u ntemmet fl-

10 ta’ Settembru 2010, għalkemm bosta kontribuzzjonijiet waslu wara li għalqet l-iskadenza tal-
10 ta’ Settembru. 

121 L-Anness 1 fih lista tal-kontribuzzjonijiet sostantivi li waslu. 
122 Il-Kummissjoni ppubblikat is-sottomissjonijiet li waslulha fuq is-sit elettroniku tad-DĠ għall-

Kompetizzjoni: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_sgei/index_mt.html#replies 
123 Dan huwa bla ħsara għal talbiet għall-introduzzjoni ta’ strumenti legali oħrajn, b’mod partikolari sabiex 

tiżdied iċ-ċertezza legali dwar ċerti kunċetti ewlenin; ara aktar ’l isfel. 
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Il-konsultazzjoni ġenerali mal-partijiet interessati talbet ukoll għal kummenti dwar jekk ir-
regoli li jinsabu fil-Pakkett humiex ġeneralment applikati b’mod korrett. Sfortunatament, 
għadd tassew kbir fost dawk li wieġbu minn firxa ta’ setturi u Stati Membri ma jaħsbux li dan 
huwa l-każ. Ir-raġuni l-aktar komuni li ngħatat għal dan in-nuqqas ta’ applikazzjoni hija li 
dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fl-awtoritajiet reġjonali u lokali spiss mhumiex konxji mill-
Pakkett u l-obbligi li jimponi. 

4.3.2. Talba għal Kjarifika 

Il-konsultazzjoni enfasizzat b’mod ċar li bosta Stati Membri u partijiet interessati oħrajn 
jixtiequ aktar kjarifiki rigward għadd ta’ kunċetti ewlenin li fuqhom huma bbażati r-regoli 
dwar l-għajnuna mill-Istat għas-SIEĠ u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. Il-perċezzjoni 
li gwida ulterjuri tkun utli hija indipendenti mill-miżuri ta’ kjarifika diġà stabbiliti mill-
Kummissjoni124. 

Dan jinkludi l-kamp ta’ applikazzjoni tad-dispożizzjoni tat-Trattat dwar l-għajnuna mill-Istat 
(pereżempju d-distinzjoni bejn attività ekonomika u mhux ekonomika), id-definizzjoni tas-
SIEĠ, id-definizzjoni ta’ għajnuna mill-Istat taħt l-Artikolu 107 TFUE (eż. il-kunċett ta’ effett 
fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri) u l-ġurisprudenza Altmark tal-Qorti tal-Ġustizzja (eż. ir-
rekwiżit ta’ valutazzjoni komparattiva taħt ir-raba’ kriterju Altmark). 

Il-kunċetti msemmija hawn fuq ma kinux introdotti mill-Pakkett innifsu iżda ġejjin mid-dritt 
primarju tal-UE u l-ġurisprudenza relatata tal-Qorti tal-Ġustizzja. Għaldaqstant xi partijiet 
interessati jirrikonoxxu li d-definizzjonijiet mhumiex fil-kontroll tal-Kummissjoni meta 
tirrevedi l-Pakkett. Ir-rwol tal-Kummissjoni f’dan il-kuntest ikollu għalhekk ikun limitat fi 
kwalunkwe każ għall-kjarifika u l-interpretazzjoni tal-kunċetti u l-kriterji użati mid-dritt 
primarju u l-Qorti tal-Ġustizzja. 

Il-Kunċett ta’ Attività Ekonomika u ta’ Impriża: Kif diġà ġie spjegat aktar ’il fuq, ir-regoli 
Ewropej dwar l-għajnuna mill-Istat japplikaw biss għal impriżi li jwettqu attività ekonomika. 
Is-servizzi mhux ekonomiċi ta’ interess ġenerali għaldaqstant huma esklużi mill-ambitu ta’ 
dawn ir-regoli. Id-distinzjoni ġenerali bejn servizzi ekonomiċi u mhux ekonomiċi ġiet 
ripetutament invokata fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja sabiex tiddefinixxi l-kamp ta’ 
applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat. L-aktar kriterju rilevanti użat f’dan il-
kuntest huwa jekk hemmx suq għas-servizzi kkonċernati. Bosta Stati Membri u partijiet 
interessati oħrajn madanakollu huma tal-fehma li l-kunċett ta’ attività ekonomika jibqa’ 
diffiċilment applikabbli fil-prattika. Xi wħud minn dawn id-diffikultajiet jinħolqu minħabba l-
fatt li ċerti SIEĠ huma organizzati b’mod tassew differenti fl-UE. Għalhekk, il-fatt li servizz 
pubbliku partikolari li jiġi pprovdut fl-interess ġenerali għandu jkun ittrattat bħala mhux 
ekonomiku fi Stat Membru mhux neċessarjament ifisser li l-istess kategorizzazzjoni tapplika 
fl-UE kollha. Għadd ta’ Stati Membri u bosta partijiet interessati oħrajn għalhekk jitolbu lill-
Kummissjoni għal aktar gwida dwar il-kriterji ġenerali għad-distinzjoni bejn attivitajiet 
ekonomiċi u mhux ekonomiċi għall-finijiet tal-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-
Istat u għal eżempji konkreti li juru l-applikazzjoni ta’ dawn il-kriterji. 

Id-Definizzjoni ta’ SIEĠ: Minbarra t-talbiet għal aktar kjarifika dwar il-kunċett ta’ attività 
ekonomika, xi partijiet interessati jitolbu kjarifika rigward dak li jikkwalifika bħala SIEĠ u r-
rekwiżiti minimi f’dan ir-rigward. Madanakollu, xi drabi jinħass ukoll li minħabba li d-

                                                 
124 Ara taħt it-taqsima 3.10 hawn fuq. Il-partijiet interessati ma setgħux iqisu l-aktar Gwida riċenti dwar ir-

regoli dwar is-SIEĠ bħala parti mill-konsultazzjoni li saret, minħabba li dil-Gwida nħarġet wara. 
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definizzjoni ta’ SIEĠ (minbarra setturi regolati fil-livell tal-UE) taqa’ fi ħdan il-kompetenza 
tal-Istati Membri, mhijiex meħtieġa aktar gwida mill-Kummissjoni dwar dan il-punt. 

Il-Kunċett tal-Effett fuq il-Kummerċ: Bosta partijiet interessati identifikaw diffikultajiet fid-
deċiżjoni dwar jekk ċerta attività għandhiex effett jew le fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri. 
Taħt l-Artikolu 107 TFUE, tali effett fuq il-kummerċ huwa meħtieġ sabiex il-kumpens għas-
SIEĠ jitqies bħala għajnuna mill-Istat. In-nuqqas ta’ ċarezza f’dan ir-rigward jikkonċerna l-
aktar it-trattament ta’ servizzi organizzati minn awtoritajiet lokali għal ammont relattivament 
limitat ta’ kumpens. Il-kummentaturi għaldaqstant jistaqsu lill-Kummissjoni sabiex tagħti sett 
ta’ kriterji biex tiġi ddeterminata l-eżistenza ta’ effett fuq il-kummerċ fl-UE. Xi partijiet 
interessati għamlu suġġerimenti konkreti f’dan ir-rigward, inkluż fost oħrajn l-ammont ta’ 
kumpens mogħti għas-servizz, l-ambitu ġeografiku tas-servizz f’termini ta’ utenti potenzjali u 
d-daqs tal-muniċipalità kkonċernata. 

Il-Valutazzjoni Komparattiva taħt ir-Raba’ Kriterju Altmark: Ħafna minn dawk li wieġbu 
kkummentaw fuq ir-raba’ rekwiżit ta’ Altmark kif stabbilit mill-Qorti tal-Ġustizzja125. Il-parti 
l-kbira minn dawn il-kummenti jiffukaw fuq il-kriterju ta’ impriża “mmexxija tajjeb”, li fuqu 
bbażat il-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza Altmark bħala mezz alternattiv li jiżgura li l-
kumpens pubbliku ma jaqbiżx dak li huwa meħtieġ għal fornitur effiċjenti ta’ servizz. Ħafna 
mis-sottomissjonijiet li waslu dwar dan il-punt jenfasizzaw li l-istandard ta’ impriża mmexxija 
tajjeb huwa diffiċli li jkun applikat għal awtoritajiet pubbliċi u l-fornituri ta’ servizzi. 
Ġeneralment huwa meqjus li l-għażla tal-impriża t-tajba għall-valutazzjoni komparattiva tista’ 
tkun eżerċizzju diffiċli ħafna, skont is-suq ikkonċernat. 

Mandat: Xi wħud minn dawk li wieġbu staqsew lill-Kummissjoni sabiex tiċċara r-rekwiżiti 
relatati mal-għoti tas-SIEĠ lil impriża partikolari. 

Il-Provvista Interna u l-Kooperazzjoni bejn Awtoritajiet Pubbliċi: Xi wħud minn dawk li 
wieġbu jistaqsu lill-Kummissjoni sabiex tiċċara kif il-forniment ta’ SIEĠ minn fornituri 
interni jew fil-kuntest ta’ kooperazzjoni bejn awtoritajiet pubbliċi jkun ittrattat taħt ir-regoli 
dwar l-għajnuna mill-Istat. 

Il-Livell ta’ Kumpens: Bosta partijiet interessati staqsew lill-Kummissjoni sabiex tiċċara xi 
wħud mir-rekwiżiti tal-Pakkett rigward il-livell ta’ kumpens għas-SIEĠ permissibbli u l-evitar 
ta’ kumpens żejjed. Huma jirreferu għad-diffikultajiet li jsibu sabiex jiddefinixxu liema dħul 
għandu jkun ikkunsidrat meta jikkalkulaw il-kumpens għas-SIEĠ u liema riferiment 
għandhom jużaw. 

Ir-Relazzjoni bejn il-Pakkett u r-Regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat Speċifiċi għal Settur:: Xi 
wħud mill-kummenti li waslu jindirizzaw ir-relazzjoni bejn l-applikazzjoni tal-Pakkett u r-
regoli speċifiċi għal settur imsemmija f’dan ir-rapport. 

Ir-Relazzjoni bejn l-Għajnuna mill-Istat u r-Regoli dwar l-Akkwist Pubbliku: Ħafna mill-
kummenti li waslu mingħand il-partijiet interessati u l-Istati Membri jirrigwardaw ir-
relazzjoni bejn ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat għas-SIEĠ u l-applikazzjoni tar-regoli tal-
UE dwar l-Akkwist Pubbliku126. Dawn il-kontribuzzjonijiet spiss jiffukaw fuq l-argument li 

                                                 
125 Ara taħt it-Taqsima 4 hawn fuq. 
126 B'mod partikolari: Id-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 

fuq kordinazzjoni ta’ proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti 
pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi (ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114-240). 
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proċedura ta’ sejħa għall-offerti li ssir f’konformità mar-rekwiżiti rilevanti tal-liġi tal-UE 
dwar l-offerti għandha titqies bħala mezz suffiċjenti għall-esklużjoni tal-eżistenza ta’ 
għajnuna mill-Istat. Xi fornituri tas-servizzi jiżviluppaw aktar dan il-punt, billi jenfasizzaw li 
l-proċeduri għall-għoti ta’ konċessjonijiet ta’ servizzi għandhom ukoll jitqiesu bħala 
suffiċjenti f’dan ir-rigward. Skont il-liġi kif inhi fil-mument, l-għoti ta’ konċessjonijiet ta’ 
servizz mhuwiex soġġett għad-dispożizzjonijiet dettaljati tad-direttivi tal-UE dwar l-akkwist 
iżda madanakollu għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti ġenerali ta’ trasparenza u trattament 
ugwali tat-TFUE. Rigward l-għażla tal-kriterji tal-aġġudikazzjoni, xi Stati Membri u fornituri 
tas-SIEĠ jikkunsidraw li l-istandard applikat mill-Qorti tal-Ġustizzja taħt ir-regoli dwar l-
għajnuna mill-Istat (“il-forniment tas-servizz bl-inqas spiża għall-komunità”) għandu jkun 
interpretat bħala li huwa kompletament konformi mar-rekwiżiti taħt il-liġi tal-UE dwar l-
akkwist (“l-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża”). B’mod partikolari, rigward is-
servizzi soċjali, ħafna minn dawk li wieġbu li huma diġà attivi f’dan is-settur jinnotaw li l-
kriterji kwalitattivi għandhom jingħataw rwol importanti minflok ma jkun hemm deċiżjoni 
allegatament ibbażata esklussivament fuq il-prezz. 

4.3.3. Is-Servizzi Soċjali – Talbiet biex il-Partikularitajiet tagħhom ikunu kkunsidrati aħjar 

Bosta sottomissjonijiet li daħlu fil-konsultazzjoni mal-partijiet interessati jiffukaw fuq it-
trattament ta’ ċerti tipi ta’ servizzi soċjali. 

It-tħassib li ntwera f’dan ir-rigward huwa li r-regoli attwali jistgħu ma jkunux direzzjonati 
biżżejjed sabiex jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-servizzi soċjali. Din spiss hija l-pożizzjoni tal-
fornituri ta’ servizzi soċjali u ta’ entitajiet pubbliċi involuti fl-ikkummissjonar ta’ servizzi 
bħal dawn. Xi partijiet interessati jargumentaw li, anki meta s-servizzi soċjali jkunu pprovduti 
f’ambjent ekonomiku (u għalhekk fil-prinċipju huma koperti mir-regoli dwar l-għajnuna mill-
Istat), bilfors ikunu influwenzati u mmexxija minn objettivi purament soċjali, li għandu jkun 
ikkunsidrat fit-trattament tagħhom taħt ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat. 

L-Istati Membri u l-partijiet interessati qegħdin jagħmlu firxa ta’ proposti differenti sabiex 
dawn l-ispeċifiċitajiet tas-servizzi soċjali jiġu kkunsidrati taħt ir-regoli dwar l-għajnuna mill-
Istat. Waħda mill-aktar proposti frekwenti hija li tiġi estiża l-lista ta’ attivitajiet li 
jibbenefikaw mid-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ, li fil-preżent hija disponibbli biss għall-isptarijiet 
u l-akkomodazzjoni soċjali. Dan ifisser li l-kumpens għall-attivitajiet rilevanti jista’ jingħata 
mingħajr notifika minn qabel ta’ għajnuna mill-Istat irrispettivament mill-ammonti rilevanti 
tal-kumpens, sakemm il-kundizzjonijiet tad-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ jitwettqu. Proposti oħrajn 
f’dan il-kuntest jinkludu l-introduzzjoni ta’ regoli speċifiċi u aktar sempliċi għall-mod kif is-
servizzi soċjali jiġu fdati u l-mod kif jiġi ddeterminat il-kumpens u jiġi evitat kumpens żejjed.  

4.3.4. Servizzi organizzati mill-Awtoritajiet lokali – Talbiet għal Reazzjoni Proporzjonata 

Bosta partijiet interessati argumentaw li r-rekwiżiti tal-Pakkett mhumiex proporzjonati għal 
kollox mal-miżuri ta’ kumpens mill-Komunitajiet lokali, li għandhom biss effett limitat ħafna 
fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri. Dan it-tħassib tqajjem ukoll minn għadd ta’ 
muniċipalitajiet, li jargumentaw li l-konformità mal-Pakkett tirrappreżenta piż amministrattiv 
eċċessiv għalihom. Huma jitolbu li r-rekwiżiti, b’mod partikolari dawk previsti fid-Deċiżjoni 
dwar is-SIEĠ, ikunu aktar proporzjonati fir-rigward tat-trattament tas-servizzi tagħhom. 

Xi partijiet interessati u Stati Membri jissuġġerixxu li l-kumpens għas-SIEĠ taħt ċertu 
ammont għandu jkun eżentat għal kollox mill-iskrutinju dwar l-għajnuna mill-Istat. Mod 
issuġġerit kif għandu jintlaħaq dan il-għan jista’ jkun l-introduzzjoni ta’ limitu de minimis 
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speċifiku għas-SIEĠ, li għandu jkun stabbilit ’il fuq mil-limitu ġenerali ta’ EUR 200 000 taħt 
ir-Regolament de minimis ġenerali tal-Kummissjoni127. Dan il-limitu de minimis għandu jkun 
differenti mil-limiti li diġà jinsabu fid-Deċiżjoni dwar is-SIEĠ fis-sens li finanzjament ’l isfel 
mil-limitu ma jitqiesx bħala għajnuna mill-Istat, u r-rekwiżiti sostantivi tad-Deċiżjoni dwar is-
SIEĠ rigward il-mandat u l-kumpens ma jiġux sodisfatti. 

4.3.5. Kontribuzzjonijiet rigward is-Servizzi Kummerċjali fuq Skala Kbira 

Il-kontribuzzjonijiet tal-partijiet interessati rigward is-SIEĠ fuq skala kbira huma differenti, 
f’ċerti aspetti, mis-sottomissjonijiet iffukati primarjament fuq SIEĠ soċjali u/jew fuq skala 
żgħira. Fil-fatt, għadd ta’ operaturi attivi f’servizzi kummerċjali kbar jenfasizzaw li d-
Deċiżjoni attwali dwar is-SIEĠ, b’mod partikolari minħabba l-limiti tagħha, tneħħi għadd kbir 
ta’ miżuri ta’ kumpens relattivament kbar mill-iskrutinju tal-Kummissjoni tal-għajnuna mill-
Istat. 

F’dan il-kuntest, xi partijiet interessati jikkummentaw ukoll dwar il-fatt li l-Qafas attwali dwar 
is-SIEĠ ma jitlobx kontrolli ta’ effiċjenza jew analiżi tal-effetti kompetittivi tal-kumpens. Il-
Qafas dwar is-SIEĠ minflok jippermetti l-kumpens tal-ispejjeż kollha mġarrba mill-fornitur 
inkwistjoni. Ġie ssuġġerit li, minflok tiffoka esklussivament fuq il-kumpens tal-ispejjeż u 
qligħ raġonevoli, il-Kummissjoni għandha tagħmel enfasi akbar fuq kwistjonijiet ta’ 
effiċjenza u ta’ kumpens fl-analiżi tagħha. Kif diġà kien indikat fit-taqsima 3 hawn fuq, hemm 
regoli settorjali li, għall-kuntrarju tal-Qafas dwar is-SIEĠ, jimponu l-konformità ma' obbligi 
dwar l-effiċjenza. Ir-Regolament 1370/2007 mhux biss jimponi obbligi ta’ sejħiet għall-offerti 
għal ċerti tipi ta’ kuntratti fis-settur tat-trasport fuq l-art iżda jispeċifika wkoll li l-metodu ta’ 
kumpens għandu jippromwovi l-manteniment jew l-iżvilupp ta’ ġestjoni effettiva mill-
operatur tas-servizz pubbliku. 

Xi membri tal-komunità kummerċjali josservaw ukoll li r-rwol li għandu “qligħ raġonevoli” 
għas-SIEĠ ma għandux ikun sopravvalutat. Huma jargumentaw li, minflok tiffoka fuq l-
iżvilupp ta’ standards ta’ qligħ raġonevoli, il-Kummissjoni għandha trawwem l-użu ta’ 
proċeduri ta’ sejħiet għal offerti bħala l-aħjar metodu għad-determinazzjoni tal-ammont ġust 
ta’ kumpens. 

5. KONKLUŻJONIJIET 

Sa mill-introduzzjoni tiegħu fl-2005, il-Pakkett ġie applikat f’firxa wiesgħa ta’ setturi 
ekonomiċi u Stati Membri. 

Xi setturi, bħat-trasport u s-saħħa, taw lok għal numru sinifikanti ta’ każijiet dwar l-għajnuna 
mill-Istat. Xi setturi oħrajn, bħas-settur tal-enerġija u s-servizzi ambjentali, minkejja l-piż 
ekonomiku sinifikanti tagħhom, sal-lum kienu soġġetti għal skrutinju limitat ta’ għajnuna 
mill-Istat mill-Kummissjoni.  

Il-kwistjonijiet ta’ kompetizzjoni li ltaqgħet magħhom il-Kummissjoni jvarjaw b’mod 
sinifikanti skont l-ispeċifiċitajiet tas-settur:  

• Xi attivitajiet ta’ SIEĠ huma kkaratterizzati mill-eżistenza ta’ parteċipanti kbar fis-suq li 
joperaw fuq skala nazzjonali jew saħansitra fuq skala internazzjonali. Ta’ spiss, l-attività 
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ta’ operaturi bħal dawn ma tkunx limitata għas-SIEĠ jew minn tal-anqas tkun maqsuma 
fost tipi differenti ta' mandati ta’ SIEĠ. 

• Attivitajiet oħrajn huma primarjament organizzati u pprovduti fil-livell ta’ awtoritajiet 
lokali u għalhekk, għalkemm fil-prinċipju jkunu koperti minn regoli dwar l-għajnuna mill-
Istat, għandhom impatt relattivament limitat fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri u 
jkollhom inqas potenzjal ta’ distorsjonijiet serji fil-kompetizzjoni. 

Ċerti setturi huma kkaratterizzati minn regoli dettaljati dwar l-għajnuna mill-Istat speċifiċi 
għas-settur jew regolamenti ġenerali tal-UE li jirregolaw il-grad ta’ ftuħ tas-suq u tal-
kompetizzjoni. Dan huwa l-każ, pereżempju, fis-setturi tat-trasport, tat-
telekomunikazzjonijiet, tal-posta u tal-enerġija. Dawn ir-regoli li jkunu speċifiċi għal settur 
partikolari ta’ spiss jew jissostitwixxu għal kollox ir-regoli ġenerali dwar is-SIEĠ jew għall-
inqas għandhom impatt fuq l-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tagħhom. 

L-eżerċizzju ta’ konsultazzjoni li sar mill-Kummissjoni enfasizza li l-Istati Membri u l-
partijiet interessati ġeneralment jikkunsidraw li l-Pakkett għamel kontribut siewi għall-għan 
globali ta’ ċertezza legali f’dan il-qasam. Madanakollu, jinħass ukoll li ċerti aspetti tal-Pakkett 
jistgħu jkunu riveduti sabiex jiffaċilitaw l-applikazzjoni prattika tiegħu. 

Bħall-prassi deċiżjonali tal-Kummissjoni, il-kummenti u t-tħassib espressi mill-partijiet 
interessati sa ċertu punt jiddependu fuq is-setturi kkonċernati. Għal ċerti tipi ta’ attivitajiet 
(b’mod partikolari għas-servizzi soċjali u servizzi fuq skala żgħira), bosta partijiet interessati 
jikkunsidraw li l-qafas eżistenti mhuwiex flessibbli biżżejjed. Madanakollu, jinħass ukoll li r-
regoli eżistenti jneħħu għadd relattivament kbir ta’ miżuri ta’ kumpens kbir mill-iskrutinju tal-
għajnuna mill-Istat u t-twassil effiċjenti tas-servizzi kkonċernati għandu jitqies aktar. 

Minbarra l-kummenti dwar id-dispożizzjonijiet tal-Pakkett innifsu, bosta partijiet interessati 
huma tal-fehma li xi wħud mill-kunċetti elwenin li fuqhom huma bbażati dawn ir-regoli 
jeħtieġu aktar kjarifika mill-Kummissjoni. Dan jirrigwarda, pereżempju, il-kunċetti ta’ attività 
ekonomika taħt ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, il-kwistjoni ta’ liema servizzi jistgħu 
ġenwinament jitqiesu bħala SIEĠ, il-ħtieġa ta’ effett fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri u l-
kundizzjonijiet imposti mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza Altmark. 

Fl-aħħar nett, il-partijiet interessati huma ta' spiss tal-opinjoni li għandha titjieb is-sinerġija 
possibbli bejn ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat u r-regoli dwar l-akkwist pubbliku. 
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