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KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U
AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

IL-KUMMISSJONI EWROPEA
KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI
dwar il-linji gwida interpretattivi li jikkonċernaw ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 dwar servizzi
pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq
(2014/C 92/01)
1. INTRODUZZJONI
Ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 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 (1)
ġie adottat fit-23 ta' Ottubru 2007. Dan ir-Regolament, li daħal fis-seħħ fit-3 ta’ Diċembru 2009, għandu lgħan li joħloq suq intern għall-forniment ta’ servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri. Dan jagħmlu billi
jikkumplimenta r-regoli ġenerali dwar l-akkwist pubbliku. Ir-Regolament jistabbilixxi wkoll il-kundizzjonijiet
li taħthom il-ħlasijiet ta' kumpens stipulati fil-kuntratti u l-konċessjonijiet għal servizzi pubbliċi tat-trasport
tal-passiġġieri, għandhom jitqiesu kompatibbli mas-suq intern u eżenti min-notifika minn qabel dwar lgħajnuna mill-Istat lill-Kummissjoni.

Ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 huwa ta' importanza kbira għall-organizzazzjoni u l-finanzjament tasservizzi pubbliċi tat-trasport bix-xarabank, it-tramm, il-metro u l-ferroviji fl-Istati Membri. Applikazzjoni
koerenti u korretta tad-dispożizzjonijiet tiegħu hija ekonomikament u politikament importanti. Dan iseħħ
minħabba li l-valur miżjud u l-impjiegi fis-settur tat-trasport pubbliku jikkorrispondu kull wieħed minnhom
għal madwar 1 % tal-PDG u tat-total ta' impjiegi rispettivament, tal-Unjoni. Settur tat-trasport pubbliku bi
prestazzjoni tajba huwa l-pedament ta' politika soċjali, ekonomika u ambjentali effettiva.

Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tippreżenta gwida dwar ċerti dispożizzjonijiet ta' dak ir-Regolament kemm
minn valutazzjoni esterna ex post tal-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007 (2) imwettqa
minn konsulent estern, kif ukoll minn rappreżentanti tal-assoċjazzjonijiet Ewropej u tal-Istati Membri li
tkellmu waqt konferenza bejn il-partijiet interessati madwar l-UE organizzata mill-Kummissjoni dwar limplimentazzjoni ta' dak ir-Regolament fl-14 ta' Novembru 2011 (3). Interpretazzjonijiet diverġenti taddispożizzjonijiet rigward id-definizzjoni tal-obbligi ta’ servizz pubbliku, il-kamp ta’ applikazzjoni talkuntratti għal servizzi pubbliċi, l-għoti ta’ dawn il-kuntratti u l-kumpens tal-obbligi ta’ servizz pubbliku
jistgħu jfixklu l-ħolqien ta’ suq intern għat-trasport pubbliku u jwasslu għal distorsjonijiet mhux mixtieqa fissuq.

Qabel ma adottat din il-Komunikazzjoni, il-Kummissjoni kkonsultat lill-Istati Membri u l-partijiet interessati
li jirrappreżentaw lill-partijiet interessati f’din il-kwistjoni, bħal assoċjazzjonijiet Ewropej tas-settur tat-tras
port pubbliku, li jinkludu persunal tat-trasport u organizzazzjonijiet tal-passiġġieri.
(1) ĠU L 315, 3.12.2007, p. 1.
(2) DLA Piper, “Study on the implementation of Regulation (EC) No1370/2007 on public passenger transport services by
rail and by road”, 31 ta' Ottubru 2010, ippubblikat fuq http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/studies/rail_en.htm
(3) Id-dokumenti dwar il-konferenza huma ppubblikati fuq http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/events/2011-11-14workshop_en.htm
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F’din il-Komunikazzjoni, il-Kummissjoni titfa’ dawl fuq il-fehim tagħha ta' għadd ta' dispożizzjonijiet tarRegolament, mnebbħa mill-aqwa prattiki sabiex tgħin lill-Istati Membri jgawdu mill-benefiċċji kollha tas-suq
intern. Din il-Komunikazzjoni ma għandhiex l-aspirazzjoni li tkopri d-dispożizzjonijiet kollha b'mod eżawr
jenti, u lanqas ma toħloq regoli leġiżlattivi ġodda. Fi kwalunkwe każ għandu jiġi nnotat li l-interpretazzjoni
tal-liġi tal-Unjoni fl-aħħar mill-aħħar hija r-rwol tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.
Fit-30 ta' Jannar 2013, il-Kummissjoni adottat proposta biex temenda r-Regolament (KE) Nru 1370/2007
b'antiċipazzjoni għall-ftuħ tas-suq għas-servizzi tat-trasport ferrovjarju domestiku tal-passiġġieri (1). Xi
dispożizzjonijiet tar-Regolament li l-Kummissjoni pproponiet li timmodifika, bħad-dispożizzjonijiet dwar
l-għoti tal-kuntratti għal servizzi pubbliċi bil-ferrovija, huma interpretati fil-Komunikazzjoni preżenti. Firrigward ta' dawn id-dispożizzjonijiet, il-gwida provduta f'dan id-dokument għandha titqies valida sakemm
kwalunkwe emenda tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007 tidħol fis-seħħ.
2. FEHIM TAL-KUMMISSJONI TAR-REGOLAMENT (KE) Nru 1370/2007
2.1. Kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007
Dan il-kapitolu dwar il-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007 jipprovdi gwida inter
pretattiva dwar ir-relazzjoni ta' bejn dan ir-Regolament u d-Direttivi li ġejjin: id-Direttiva 2014/24/UE talParlament Ewropew u l-Kunsill dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (2) (id-“Direttiva
2014/24/UE”); id-Direttiva 2014/25/UE dwar akkwist minn entitajiet li jaħdmu fis-setturi tas-servizzi talilma, tal-enerġija, tat-trasport u tal-posta u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE (3) (“id-Direttiva 2014/25/UE”);
u d-Direttiva 2014/23/UE dwar l-għoti ta' kuntratti għal konċessjoni (4) (id-“Direttiva 2014/23/UE”). Dan ilkapitolu jikkjarifika wkoll il-modalitajiet tal-applikazzjoni tar-Regolament għall-passaġġi fuq l-ilma interni u
l-ibħra nazzjonali, u jikkjarifika l-applikazzjoni tiegħu għall-kuntratti ta' trasport tal-merkanzija sat-2 ta'
Diċembru 2012.
2.1.1. Artikolu 1(3) u Artikolu 5(1). Relazzjoni bejn ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 u d-Direttivi dwar lakkwist pubbliku u l-konċessjoni
Ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 jirregola l-għoti tal-kuntratti għal servizzi pubbliċi, kif iddefinit flArtikolu 2(i) tiegħu, fil-qasam tat-trasport pubbliku tal-passiġġieri bit-triq u bil-ferrovija. Madankollu,
dawn il-kuntratti għal servizzi pubbliċi jistgħu jaqgħu wkoll taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttivi
dwar l-akkwist pubbliku (id-Direttiva 2014/24/UE u d-Direttiva 2014/25/UE). Peress li d-Direttivi msemmija
fir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 (id-Direttiva 2004/17/KE u d-Direttiva 2004/18/KE) tħassru u ġew
sostitwiti bid-Direttivi msemmija hawn fuq, ir-referenzi fir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 għandhom
jinftiehmu li huma relatati mad-Direttivi l-ġodda.
L-Artikolu 1(3) jistipula li r-Regolament (KE) Nru 1370/2007 ma għandux japplika għal konċessjonijiet ta’
xogħlijiet pubbliċi fis-sens tal-Artikolu 1(3)(a) tad-Direttiva 2004/17/KE jew l-Artikolu 1(3) tad-Direttiva
2004/18/KE. Wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2014/23/UE dwar l-għoti ta' kuntratti għal konċessjoni, itterminu “konċessjoni ta' xogħlijiet” huwa ddefinit fl-Artikolu 5(1)(a) ta' din id-Direttiva. Għaldaqstant, ilkonċessjonijiet ta’ xogħlijiet pubbliċi għas-servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u b’modi
oħra bbażati fuq il-binarji u bit-triq, huma rregolati unikament bid-Direttiva 2014/23/UE.
Għar-relazzjoni bejn ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 u d-Direttivi dwar l-akkwist pubbliku kif ukoll idDirettiva 2014/23/UE, huwa importanti li ssir distinzjoni bejn kuntratti għal servizz u konċessjonijiet ta'
servizz.
Il-punti (1), (2) u (5) tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2014/25/UE jiddefinixxu “kuntratti għal servizz” bħala
kuntratti għal interess finanzjarju konklużi bil-kitba bejn entità kontraenti waħda jew iktar u operatur
ekonomiku wieħed jew aktar u li għandhom bħala għan il-provvista ta' servizzi. Meta dawn il-kuntratti
jinvolvu “awtoritajiet kontraenti” fis-sens tal-punt (1) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2014/24/UE, dawn
huma meqjusa bħala “kuntratti għal servizzi pubbliċi” skont il-punti (6) u (9) tal-Artikolu 2(1) tad-Direttiva
2014/24/UE.
(1) Proposta għal regolament tal-parlament ewropew u tal-kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1370/2007 firrigward tal-ftuħ tas-suq għas-servizzi tat-trasport ferrovjarju domestiku, tal-passiġġieri, COM/2013/028 final
(2) ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65.
(3) ĠU L 94, 28.3.2014, p. 243.
(4) ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1.
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L-Artikolu 5(1)(b) tad-Direttiva 2014/23/UE dwar l-għoti ta' kuntratti għal konċessjoni jiddefinixxi “konċess
joni ta' servizz” bħala “kuntratt b'interess pekunjarju konkluż bil-miktub, li permezz tiegħu awtorità kontra
enti jew entità kontraenti waħda jew aktar tafda l-forniment u l-ġestjoni ta' servizzi li mhumiex twettiq ta'
xogħlijiet kif imsemmi fil-punt (a) lil operatur ekonomiku wieħed jew aktar, meta l-konsiderazzjoni għal din
tkun tikkonsisti unikament fid-dritt ta' sfruttament tas-servizzi li huma s-suġġett tal-kuntratt jew huma f'dak
id-dritt flimkien ma' ħlas”. L-Artikolu 5(1) jispeċifika aktar li “l-għoti ta' konċessjoni ta' xogħlijiet jew servizzi
għandu jinvolvi t-trasferiment lill-konċessjonarju ta' riskju operattiv fl-isfruttament ta' dawk ix-xogħlijiet jew
servizzi, li jinkludi riskju ta' domanda jew ta' disponibbiltà jew tat-tnejn. Il-konċessjonarju għandu jitqies li
jassumi r-riskju operattiv, f'kundizzjonijiet ta' operazzjoni normali, meta ma jkunx garantit li jirkupra linvestimenti magħmula jew l-ispejjeż imġarrba fl-operat tax-xogħlijiet jew is-servizzi li huma s-suġġett talkonċessjoni. Il-parti tar-riskju ttrasferita lill-konċessjonarju għandha tinvolvi esponiment reali għall-inċertezzi
tas-suq, b'tali mod li kwalunkwe telf potenzjali stmat imġarrab mill-konċessjonarju ma għandux ikun biss
nominali jew negliġibbli”.
Din id-distinzjoni bejn kuntratti (pubbliċi) għal servizzi u konċessjonijiet hija importanti minħabba li skont
l-Artikolu 10(3) tad-Direttiva 2014/23/UE, din id-Direttiva ma għandhix tapplika għal konċessjonijiet għal
servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri fis-sens tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007. L-għoti ta' konċess
jonijiet ta' servizz għal dawn is-servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri huwa rregolat unikament mirRegolament (KE) Nru 1370/2007.
L-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007 jispeċifika li l-għoti ta’ kuntratti għal servizzi (pubbliċi)
għas-servizzi tat-trasport bix-xarabank jew it-tramm huwa rregolat mid-Direttivi 2004/17/KE (1) u
2004/18/KE (2), ħlief meta dawn il-kuntratti jieħdu l-għamla ta’ konċessjonijiet ta’ servizz. Għaldaqstant, lgħoti ta’ kuntratti (pubbliċi) ta’ servizzi għas-servizzi pubbliċi tal-passiġġieri bix-xarabank jew it-tramm huwa
rregolat biss mid-Direttivi 2014/24/UE u 2014/25/UE.
L-għoti ta’ kuntratti għal servizzi (pubbliċi) għas-servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri bix-xarabank u ttramm huwa rregolat mir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 u eskluż mill-kamp ta' applikazzjoni tadDirettiva 2014/24/UE skont il-Premessa 27 u l-Artikolu 10(i) tagħha u mill-kamp ta' applikazzjoni tadDirettiva 2014/25/UE skont il-Premessa 35 u l-Artikolu 21(g) tagħha.
Tabella
Sommarju tal-bażi legali applikabbli għall-għoti ta' kuntratt skont it-tip ta' ftehim kuntrattwali u skont il-mod ta'
trasport

Servizzi pubbliċi tal-passiġieri b'

Kuntratti (pubbliċi) ta' servizz kif iddefi
niti
fid-Direttivi
2014/24/UE
u
2014/25/UE

Konċezzjonijiet (pubbliċi) ta' servizz
kif iddefiniti fid-Direttiva 2014/23/UE

Xarabank u tramm

Id-Direttivi 2014/24/UE u 2014/25/UE

Ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007

Ferrovija u metro

Ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007

Ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007

2.1.2. Artikolu 1(2). Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007 għall-passaġġi fuq l-ilma interni u l-ibħra
nazzjonali
L-Artikolu 1(2) jiddikjara li r-Regolament (KE) Nru 1370/2007 għandu japplika għas-servizzi pubbliċi tattrasport nazzjonali u internazzjonali tal-passiġġieri bil-ferrovija, b'modi oħra bbażati fuq il-binarji u bit-triq,
u li l-Istati Membri jistgħu japplikaw dak ir-Regolament għat-trasport pubbliku tal-passiġġieri bil-passaġġi
fuq l-ilma interni. Biex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, deċiżjoni ta' Stat Membru li japplika r-Regolament (KE)
Nru 1370/2007 għat-trasport pubbliku tal-passiġġieri bil-passaġġi fuq l-ilma interni għandha tiġi adottata
b'mod trasparenti permezz ta' att li jorbot legalment. L-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007
għas-servizzi tat-trasport tal-passiġġieri bil-passaġġi fuq l-ilma interni tista’ tkun speċjalment utli fejn dawk
is-servizzi huma integrati f’netwerk pubbliku tat-trasport tal-passiġġieri urban, suburban jew reġjonali usa’.
(1) Imħassra u sostitwita bid-Direttiva 2014/25/UE.
(2) Imħassra u sostitwita bid-Direttiva 2014/24/UE.
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Fin-nuqqas ta' deċiżjoni ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007 għas-servizzi tat-trasport talpassiġġieri bil-passaġġi fuq l-ilma interni, dawn is-servizzi se jiġu rregolati direttament bl-Artikolu 93 tatTrattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Ċerti aspetti tat-trasport tal-passiġġieri bil-passaġġi
tal-ilma interni huma koperti wkoll bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3921/91 tas-16 ta’ Diċembru
1991 li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li taħthom dawk it-trasportaturi li mhumiex residenti jistgħu jittras
portaw merkanzija jew passiġġieri permezz ta’ passaġġi fuq l-ilma interni ġewwa Stat Membru (1) u rRegolament tal-Kunsill (KE) Nru 1356/96 tat-8 ta’ Lulju 1996 dwar regoli komuni li japplikaw għat-trasport
ta’ merkanzija jew passiġġieri permezz tal-passaġġi fuq l-ilma interni bejn l-Istati Membri bil-għan li tiġi
stabbilita l-libertà li jiġu pprovduti tali servizzi tat-trasport (2).

L-Artikolu 1(2) jipprovdi wkoll li l-Istati Membri jistgħu japplikaw ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 għasservizzi tat-trasport fuq l-ibħra nazzjonali jekk dan ikun bla preġudizzju għar-Regolament tal-Kunsill (KEE)
Nru 3577/92 tas-7 ta’ Diċembru 1992 li japplika l-prinċipju ta’ libertà li jiġu pprovduti servizzi għattrasport marittimu fi ħdan l-Istati Membri (kabotaġġ marittimu) (3). Ċerti dispożizzjonijiet ewlenin ta’ dak
ir-Regolament ma jaqblux b’mod sħiħ ma’ dawk tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007 (bħad-dispożizz
jonijiet dwar l-applikazzjoni tiegħu għat-trasport tal-merkanzija, it-tul tal-kuntratt, id-drittijiet esklużivi u
l-limiti stabbiliti għall-għoti dirett ta’ kuntratti fuq skala żgħira). L-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru
1370/2007 għall-ibħra nazzjonali tqajjem għadd ta’ diffikultajiet. F'Komunikazzjoni, il-Kummissjoni (4) tipp
rovdi gwida dwar ir-Regolament (KEE) Nru 3577/92, fejn jiġu indirizzati dawn id-diffikultajiet.

2.1.3. Artikolu 10(1). Applikabbiltà tar-Regolament (KEE) Nru 1191/69 għall-kuntratti ta' trasport tal-merkanzija
sat-2 ta' Diċembru 2012
Fil-passat, xi servizzi speċifiċi tat-trasport tal-merkanzija bil-ferrovija setgħu kienu suġġetti għal obbligi ta’
servizz pubbliku koperti bir-Regolament (KEE) Nru 1191/69 tas-26 ta’ Ġunju 1969 dwar azzjoni mill-Istati
Membri dwar l-obbligi inerenti fil-kunċett ta’ servizz pubbliku fit-trasport bil-ferrovija, bit-triq u bil-passaġġi
fuq l-ilma interni (5). Madankollu, ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007, li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru
1191/69, ma japplikax għas-servizzi ta' trasport tal-merkanzija. Biex jgħin fit-tneħħija gradwali tal-kumpensi
mhux awtorizzati mill-Kummissjoni skont l-Artikoli 93, 107 u 108 tat-TFUE, l-Artikolu 10(1) tar-Regola
ment (KE) Nru 1370/2007 jiddikjara li r-Regolament (KEE) Nru 1191/69 għandu jibqa’ japplika għasservizzi tat-trasport tal-merkanzija għal perjodu ta’ tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament (KE)
Nru 1370/2007 (jiġifieri sat-2 ta’ Diċembru 2012). Is-servizzi tat-trasport tal-merkanzija jistgħu jiġu kkwa
lifikati biss bħala servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali meta l-Istat Membru kkonċernat jistabbilixxi li
għandhom karatteristiċi speċjali meta mqabbla ma’ dawk tas-servizzi tal-merkanzija kummerċjali (6). Jekk
Stati Membri jixtiequ jżommu fis-seħħ l-iskemi ta' għajnuna mill-Istat għas-servizzi tat-trasport tal-merkan
zija bil-ferrovija li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet speċifiċi ddefiniti fis-sentenza Altmark (7), dawn għan
dhom jinnotifikaw dawk l-iskemi lill-Kummissjoni sabiex ikunu jistgħu jiġu approvati minn qabel. Dawk liskemi għandhom jiġu vvalutati direttament taħt l-Artikolu 93 tat-TFUE. Jekk dawk l-iskemi ma jiġux
innotifikati minn qabel, dawn se jikkostitwixxu għajnuna ġdida u kontra l-liġi, peress li ma jibqgħux eżenti
mill-obbligu li tiġi nnotifikata l-għajnuna mill-Istat.

2.2. Definizzjoni tal-obbligi tas-servizz pubbliku u regoli/kontenut ġenerali tal-kuntratti għal
servizzi pubbliċi
Dan il-kapitolu jipprovdi gwida interpretttiva dwar il-fatturi kostituttivi tal-kuntratti għal servizzi pubbliċi,
karatteristiċi ewlenin tar-regoli ġenerali u kif l-awtoritajiet kompetenti jiddefinixxu n-natura u l-firxa talobbligi ta' servizz pubbliku u ta' drittijiet esklużivi fil-kuntest tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007. Barra
minn hekk, dan jindirizza l-kundizzjonijiet li taħthom jistgħu jingħataw estensjonijiet fuq it-tul ta' kuntratti
għal servizzi pubbliċi, kif ukoll il-kundizzjonijiet għal sottokuntrattar inkluż f'każ ta' operaturi interni.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

ĠU L 373, 31.12.1991, p. 1.
ĠU L 175, 13.7.1996, p. 7.
ĠU L 364, 12.12.1992, p. 7.
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-interpretazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3577/92 li japplika lprinċipju ta' libertà li jiġu pprovduti servizzi għat-trasport marittimu fi ħdan l-Istati Membri (kabotaġġ marittimu), (trid
tiġi ppubblikata)
(5) ĠU L 156, 28.6.1969, p. 1.
(6) Kawża C-179/90 Merci Convenzionali Porto di Genova SpA v Siderurgica Gabrielli SpA (1991) Ġabra I-5889, paragrafu 27.
Kawża C-242/95 – GT-Link A/S v De Danske Statsbaner (DSB) (1997) Ġabra I-4449, paragrafu 53. Kawża C-266/96
Corsica Ferries France SA v Gruppo Antichi Ormeggiatori del Porto di Genova Coop, arl et al (1998) Ġabra I-3949,
paragrafu 45.
(7) Kawża C-280/00 Altmark Trans GmbH u Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, u
Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht (2003) Ġabra I-7747.
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2.2.1. Artikolu 2(i). Fatturi kostituttivi ta' kuntratt għal servizz pubbliku
Skont l-Artikolu 2(i), kuntratt għal servizz pubbliku jikkonsisti f’ “att wieħed jew iktar li jorbtu legalment li
jikkonfermaw il-ftehim bejn awtorità kompetenti u operatur ta' servizz pubbliku biex jafdaw lil dak loperatur ta' servizz pubbliku bil-ġestjoni u l-operat ta' servizzi tat-trasport pubbliku għall-passiġieri suġġetti
għall-obbligi ta' servizz pubbliku”. Il-kuntratt jista’ jikkonsisti wkoll f’deċiżjoni adottata minn awtorità
kompetenti li tieħu l-għamla ta’ att leġiżlattiv jew regolatorju individwali jew li jkun fih il-kundizzjonijiet
li taħthom l-awtorità kompetenti nnifisha tipprovdi s-servizzi jew tafda l-forniment ta’ dawn is-servizzi lil
operatur intern. Għaldaqstant, il-kunċett ta’ “kuntratt għal servizz pubbliku” fis-sens tar-Regolament (KE) Nru
1370/2007 ikopri wkoll il-konċessjonijiet ta’ servizz pubbliku.

Biex jitqiesu r-reġimi u t-tradizzjonijiet legali differenti fl-Istati Membri, id-definizzjoni ta’ kuntratt għal
servizz pubbliku mogħtija fir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 hija wiesgħa ħafna u tinkludi diversi tipi
ta’ atti li jorbtu legalment. Għalhekk tiżgura li kull sitwazzjoni legali tkun fil-kamp ta’ applikazzjoni ta' dak
ir-Regolament, anke jekk ir-relazzjoni bejn l-awtorità kompetenti u l-operatur ma tkunx formalment u
strettament espressa fl-għamla ta’ kuntratt fit-tifsira l-aktar stretta tal-kelma. Għal din ir-raġuni, id-definizz
joni tinkludi wkoll kuntratti għal servizzi pubbliċi li jikkonsistu f'deċiżjoni li tieħu l-għamla ta’ att leġiżlattiv
jew regolatorju individwali. Tagħqida ta’ att legali ġenerali li jassenja l-operazzjoni tas-servizzi lil operatur,
b'att amministrattiv li jistabbilixxi r-rekwiżiti ddettaljati dwar is-servizzi li għandhom jiġu pprovduti, u talmetodu tal-kalkolu ta’ kumpens li għandu jiġi applikat tista’ tikkostitwixxi wkoll kuntratt għal servizz
pubbliku. Id-definizzjoni tkopri wkoll id-deċiżjonijiet adottati mill-awtorità kompetenti li jiddikjaraw ilkundizzjonijiet li taħthom l-awtorità nnifisha tipprovdi s-servizzi jew tafda l-forniment tas-servizzi lil
operatur intern.

2.2.2. Artikolu 2(l). Karatteristiċi u proċess ta' stabbiliment tar-regoli ġenerali
Ir-regoli ġenerali huma ddefiniti fl-Artikolu 2(l) bħala miżuri li japplikaw “mingħajr diskriminazzjoni għasservizzi kollha tat-trasport pubbliku għall-passiġġieri tal-istess tip f’żona ġeografika partikolari li għaliha
awtorità kompetenti hija responsabbli”. Għalhekk, ir-regoli ġenerali huma miżuri għal tip wieħed jew aktar
ta' servizzi ta' trasport pubbliku bit-triq jew bil-ferrovija li jistgħu jiġu imposti unilateralment mill-awtori
tajiet pubbliċi fuq operaturi ta' servizz pubbliku b'mod mhux diskriminatorju jew li jistgħu jiġu inklużi
f'kuntratti konklużi bejn l-awtorità kompetenti u l-operaturi ta' servizz pubbliku. Il-miżura hija limitata
għaż-żona ġeografika li għaliha awtorità kompetenti hija responsabbli iżda li mhux bilfors teħtieġ li tkopri
ż-żona ġeografika kollha. Regola ġenerali tista’ tkun ukoll liġi reġjonali jew nazzjonali applikabbli għalloperaturi kollha ta’ trasport eżistenti jew potenzjali f’reġjun jew fi Stat Membru. Għaldaqstant, ġeneralment
ma tiġix innegozjata mal-operaturi ta’ servizz pubbliku individwali. Anke jekk ir-regola ġenerali tiġi imposta
minn att unilaterali, mhuwiex eskluż li l-operaturi ta' servizz pubbliku jiġu kkonsultati b'mod trasparenti u
mhux diskriminatorju qabel ma jiġu stabbiliti r-regoli ġenerali.

2.2.3. Artikolu 3(2) u (3). Definizzjoni ta' regoli ġenerali fil-qafas u barra l-qafas ta' kuntratt għal servizz pubbliku.
Kamp ta' applikazzjoni tar-regoli ġenerali
Il-Premessa 17 tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007 tiddikjara li “l-awtoritajiet kompetenti huma ħielsa li
jistabbilixxu kriterji soċjali u ta’ kwalità biex iżommu u jgħollu l-istandards ta’ kwalità għall-obbligi ta’ sevizz
pubbliku, pereżempju fir-rigward tal-kundizzjonijiet minimi tax-xogħol, tad-drittijiet ta’ passiġġieri, tal-bżon
nijiet tal-persuni b’diżabbiltà jew tal-protezzjoni ambjentali, tas-sigurtà tal-passiġġieri u tal-impjegati kif ukoll
obbligi ta’ ftehim kollettiv u regoli u ftehimiet oħrajn rigward postijiet tax-xogħol u protezzjoni soċjali filpost fejn ikun provdut is-servizz. Biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni trasparenti u paragu
nabbli bejn l-operaturi u sabiex jiġi evitat ir-riskju ta' dumping soċjali, l-awtoritajiet kompetenti għandhom
ikunu ħielsa li jimponu standards soċjali u ta' servizz ta' kwalità speċifiċi.”

L-Istati Membri u/jew l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jorganizzaw it-trasport pubbliku permezz ta’ regoli
ġenerali bħal liġijiet, digrieti jew miżuri regolatorji. Madankollu, meta dawn ir-regoli ġenerali jinvolvu
kumpens jew dritt esklużiv, hemm obbligu addizzjonali li jiġi konkluż kuntratt għal servizz pubbliku
skont l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007. Dan l-obbligu ma jeżistix meta r-regoli ġenerali
jistabbilixxu tariffi massimi għall-passiġġieri kollha jew għal ċerti kategorji ta’ passiġġieri skont l-Artikolu 3(2)
ta' dak ir-Regolament. F’dak il-każ, ma hemm l-ebda obbligu li jiġi konkluż kuntratt għal servizz pubbliku u
l-mekkaniżmu ta’ kumpens jista’ jiġi ddefinit fuq bażi mhux diskriminatorja li tkun applikabbli b’mod
ġenerali.
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Awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi li tuża regoli ġenerali biex tistabbilixxi standards soċjali jew kwalitattivi
skont il-liġi nazzjonali. Jekk ir-regoli ġenerali jipprovdu għal kumpens jew jekk l-awtorità kompetenti taħseb
li l-implimentazzjoni tar-regoli ġenerali teħtieġ kumpens, għandhom jiġu konklużi wkoll kuntratt(i) pubb
liku/pubbliċi ta’ servizz li jiddefinixxi/u l-obbligi u l-parametri tal-kumpens tal-effett finanzjarju nett tagħ
hom, skont l-Artikoli 4 u 6, u skont l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007.
2.2.4. Artikolu 3(3). Notifika taħt ir-regoli tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-Istat ta' regoli ġenerali dwar skemi ta'
tariffi massimi għat-trasport ta' tfal, studenti, apprendisti u persuni b'mobbiltà mnaqqsa li ma jaqgħux taħt ilkamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007
L-Artikolu 3(3) jippermetti lill-Istati Membri jeskludu mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru
1370/2007, ir-regoli ġenerali dwar il-kumpens finanzjarju għall-obbligi ta’ servizz pubbliku li jistabbilixxu
tariffi massimi għat-trasport ta’ tfal, studenti, apprendisti u persuni b’mobbiltà mnaqqsa. Jekk Stat Membru
jiddeċiedi li jagħmel dan, l-awtoritajiet nazzjonali jridu minflok jivvalutaw id-dispożizzjonijiet ta’ kumpens
taħt ir-regoli tat-Trattat, b’mod partikolari dawk relatati mal-għajnuna mill-Istat. Jekk dawk ir-regoli ġenerali
jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat, l-Istat Membru irid jinnotifika dawk ir-regoli lill-Kummissjoni skont lArtikolu 108 tat-TFUE.
2.2.5. Artikolu 2(e) u Artikolu 4(1). Definizzjoni mill-awtoritajiet kompetenti tan-natura u l-firxa tal-obbligi ta’
servizz pubbliku u tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-kuntratti għal servizzi pubbliċi
L-Artikolu 14 tat-TFUE u l-Protokoll Nru 26 dwar is-servizzi ta' interess ġenerali anness mat-TFUE, jistab
bilixxu l-prinċipji ġenerali dwar kif l-Istati Membri jiddefinixxu u jipprovdu servizzi ta' interess ekonomiku
ġenerali. L-Artikolu 14 tat-TFUE jiddikjara li “l-Unjoni u l-Istati Membri, skont il-poteri rispettivi tagħhom u
fl-ambitu ta’ applikazzjoni tat-Trattati, għandhom jieħdu ħsieb li dawk is-servizzi (ta’ interess ekonomiku
ġenerali (SIEĠ)) joperaw fuq il-bażi ta’ prinċipji u kundizzjonijiet, b’mod partikolari ekonomiċi u finanzjarji,
li jippermettulhom iwettqu l-missjonijiet tagħhom.” Skont il-Protokoll Nru 26, l-awtoritajiet nazzjonali,
reġjonali u lokali għandhom rwol essenzjali u diskrezzjoni wiesgħa fl-għoti, l-ikkummissjonar u l-organiz
zazzjoni tas-SIEĠs imfassla viċin kemm jista’ jkun għall-bżonnijiet tal-utenti. Huwa valur komuni tal-Unjoni
li s-SIEĠs jaħdmu biex jilħqu livell għoli ta’ kwalità, sikurezza, affordabilità, trattament indaqs u l-promozz
joni ta’ aċċess universali u d-drittijiet tal-utenti. Il-possibbiltajiet għall-Istati Membri biex jipprovdu, jikkom
missjonaw u jorganizzaw SIEĠs fil-qasam tat-trasport pubbliku tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq huma
rregolati bir-Regolament (KE) Nru 1370/2007. Artikolu 1 tar-Regolament Nru 1370/2007 jiddikjara li lgħan tiegħu huwa “li jiddefinixxi il-mod kif, skont ir-regoli tal-liġi tal-Unjoni, l-awtoritajiet kompetenti
jistgħu jaġixxu fil-qasam tat-trasport pubbliku ta’ passiġġieri biex jiggarantixxu l-forniment ta’ servizzi ta’
interess ġenerali li huma fost l-affarijiet l-oħra iktar numerużi, iktar sikuri, ta’ kwalità ogħla jew ta’ prezz
orħos minn dawk li l-forza tas-suq waħedha tista’ tippermetti.” Kif inhu msemmi fl-Artikolu 2(e) tarRegolament (KE) Nru 1370/2007, obbligu ta' servizz pubbliku huwa rekwiżit biex jiġu żgurati s-servizzi
pubbliċi ta’ trasport tal-passiġġieri fl-interess ġenerali ta' operatur, jekk dan ikun qiegħed jikkunsidra linteress kummerċjali tiegħu, ma jassumix jew inkella ma jassumix sal-istess punt jew taħt l-istess kundizz
jonijiet mingħajr kumpens (1). Għalhekk, fi ħdan il-qafas stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1370/2007, lIstati Membri għandhom diskrezzjoni wiesgħa biex jiddefinixxu l-obbligi ta' servizz pubbliku f'konformità
mal-bżonnijiet tal-utenti finali.
Tipikament, iżda mhux esklużivament, l-obbligi ta' servizz pubbliku jistgħu jirreferu għal rekwiżiti speċifiċi
imposti fuq l-operatur ta' servizz pubbliku fir-rigward ta', pereżempju, il-frekwenza ta' servizzi, il-kwalità tasservizz, il-forniment ta' servizz b'mod partikolari fi stazzjonijiet iżgħar intermedji li jistgħu ma jkunux
kummerċjalment attraenti, u l-forniment ta' trejns kmieni filgħodu u tard filgħaxija. Bħala eżempju illus
trattiv, il-Kummissjoni tqis li s-servizzi biex ikunu kklassifikati bħala servizzi pubbliċi jridu jkunu indirizzati
liċ-ċittadini jew ikunu fl-interess tas-soċjetà inġenerali. L-awtoritajiet kompetenti jidefinixxu n-natura u lkamp ta' applikazzjoni tal-obbligi ta' servizz pubbliku filwaqt li jirrispettaw il-prinċipji ġenerali tat-Trattat.
Biex jintlaħqu l-objettivi tar-Regolament, jiġifieri li jiġu garantiti servizzi ta’ trasport tal-passiġġieri, sikuri, ta’
kwalità għolja u kosteffettivi, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jaħdmu biex jassiguraw il-prestazzjoni
ekonomikament u finanzjarjament sostenibbli ta’ dawn is-servizzi. Fil-kuntest tal-kuntratti pubbliċi kif
iddefiniti mill-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007, iż-żewġ partijiet tal-kuntratt jistennew
li d-drittijiet tagħhom jiġu rispettati u għandhom jissodisfaw l-obbligi kuntrattwali tagħhom. Dawn iddrittijiet u l-obbligi jinkludu wħud li huma finanzjarji. Il-kamp ta’ applikazzjoni ġeografiku tal-kuntratti
għal servizzi pubbliċi għandu jippermetti lill-awtoritajiet kompetenti jtejbu l-ekonomiji tas-servizzi pubbliċi
ta’ trasport operati taħt ir-responsabbiltà tagħhom inkluż, fejn ikun xieraq, l-effetti tan-netwerk lokali,
(1) Dan l-approċċ huwa konsistenti mal-approċċ ġenerali tal-Kummissjoni għas-Servizzi ta' Interess Ekonomiku Ġenerali
f'setturi oħrajn. Ara, b'mod partikolari, il-punt 48 tal-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tar-regoli
tal-għajnuna mill-Istat tal-Unjoni Ewropea għal kumpens mogħti għall-provvista ta' servizzi ta' interess ekonomiku
ġenerali (ĠU C 8, 11.1.2012, p. 4).

29.3.2014

29.3.2014

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

reġjonali u subnazzjonali. Ir-rendiment tal-effetti tan-netwerk jippermetti biex ikun hemm forniment kostef
fettiv ta' servizzi pubbliċi ta' trasport minħabba l-finanzjament reċiproku bejn servizzi li jkopru l-ispejjeż u
servizzi li ma jkoprux l-ispejjeż. Dan għandu mbagħad jippermetti lill-awtoritajiet jilħqu objettivi stabbiliti ta’
politika għat-trasport filwaqt li fejn ikun applikabbli, jiggarantixxi l-kundizzjonijiet għal kompetizzjoni
effettiva u ġusta fin-netwerk, pereżempju, b’mod potenzjali għal servizzi tal-ferrovija b'veloċità għolja.

2.2.6. Artikolu 2(f) u Artikolu 3(1). Definizzjoni tan-natura u l-firxa ta' drittijiet esklużivi biex tiġi żgurata lkonformità mal-liġi tal-UE
Taħt l-Artikolu 3(1), kuntratt għal servizz pubbliku għandu jiġi konkluż jekk awtorità kompetenti tiddeċiedi
li tagħti lil operatur dritt esklużiv u/jew kumpens bi tpattija għat-twettiq tal-obbligi ta’ servizz pubbliku.
Dritt esklużiv huwa ddefinit fl-Artikolu 2(f) bħala “dritt li jintitola operatur ta’ servizz pubbliku biex
iħaddem ċerti servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri fuq rotta jew rettikolat partikolari jew f’żona
partikolari, bl-esklużjoni ta’ tali operatur ieħor”. Dan id-dritt jista’ jiġi stabbilit bi strument leġiżlattiv,
regolatorju jew amministrattiv. Ħafna drabi, il-kuntratt għal servizz pubbliku jispeċifika l-kundizzjonijiet
għat-twettiq tad-dritt esklużiv, b’mod partikolari l-kamp ta’ applikazzjoni ġeografiku u t-tul tad-dritt esklu
żiv. L-esklużività tipproteġi l-impriża mill-kompetizzjoni minn operaturi oħra f’suq speċifiku sakemm l-ebda
impriża oħra ma tkun tista’ tipprovdi l-istess servizz. Madankollu, l-Istati Membri jistgħu jagħtu ċerti drittijiet
li jistgħu jidhru li mhumiex esklużivi iżda jipprevjenu de facto li impriżi oħra jieħdu sehem fis-suq permezz
ta' regoli legali jew prattiki amministrattivi. Pereżempju, arranġamenti amministrattivi li jagħtu awtorizzazz
joni għall-operat ta' servizzi pubbliċi tat-trasport suġġetti għall-kriterji, bħar-relazzjoni bejn il-volum u lkwalità mixtieqa ta' dawn is-servizzi jista' jkollha effett prattiku li jillimita l-għadd ta' operaturi fis-suq. IlKummissjoni tqis li l-kunċett ta’ esklużività użat fir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 ikopri wkoll issitwazzjoni tal-aħħar.

Biex jiġi żgurat il-funzjonament bla xkiel tas-suq intern għas-servizzi pubbliċi ta’ trasport, l-awtoritajiet
kompetenti għandhom jagħtu definizzjoni preċiża tad-drittijiet esklużivi, bħala drittijiet li ma jeċċedux
dak li hu meħtieġ biex tingħata l-protezzjoni ekonomika meħtieġa għas-servizzi inkwistjoni filwaqt li jħallu
spazju, fejn ikun possibbli, għal tipi oħra ta’ servizzi. F’dan il-kuntest, il-premessa 8 tar-Regolament (KE) Nru
1370/2007 tiddikjara li “is-swieq tat-trasport ta’ passiġġieri li tneħħew mir-regolamentazzjoni u li fihom
m’hemm l-ebda dritt esklużiv għandhom jitħallew iżommu l-karatteristiċi tagħhom u l-mod kif jiffunzjonaw
sakemm huma kompatibbli mar-rekwiżiti tat-Trattat.” Madankollu, il-Kummissjoni tixtieq tosserva li anke
taħt sistema deregolata, l-introduzzjoni ta’ arranġamenti kuntrattwali biex tiġi promossa l-aċċessibbiltà tasservizzi tax-xarabank għal ċerti segmenti tal-populazzjoni tikkostitwixxi obbligu ta’ servizz pubbliku. Dan lobbligu jaqa’ taħt ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 (1).

Jekk japplikaw il-kundizzjonijiet kollha għall-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007, inkluża lkundizzjoni li operatur pubbliku tat-trasport jibbenefika minn dritt esklużiv, il-kuntratt għal servizz pubb
liku li jrid jiġi konkluż jista jingħata b'mod dirett, pereżempju, f'każ ta' kuntratt ta' valur żgħir u f'każ ta'
kumpanija operattiva ta' daqs żgħir u medju, u jekk jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet tal-Artikolu 5(4).

2.2.7. Artikolu 4(4). Kundizzjonijiet li taħthom tista’ tingħata estensjoni ta’ 50 % għat-tul tal-kuntratt għal servizz
pubbliku
L-Artikolu 4(3) jiddikjara li t-tul massimu ta’ kuntratt għal servizz pubbliku għandu jkun “għaxar snin għasservizzi tal-kowċ u tax-xarabank u 15-il sena għas-servizzi tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija jew b’modi
ferrovjarji oħrajn.” L-Artikolu 4(4), jekk ikun meħtieġ, jippermetti estensjoni fit-tul tal-kuntratt għal servizz
pubbliku b’50 %, wara li jitqiesu l-kundizzjonijiet tad-deprezzament tal-assi. Din l-estensjoni tista’ tingħata
(1) Ara d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 588/2002 – Ir-Renju Unit, BSO – Għotja għal servizzi tax-xarabank fuq distanza
twila.
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jekk l-operatur tas-servizz pubbliku jipprovdi assi li huma sinifikanti fir-rigward tal-assi globali meħtieġa
biex jitwettqu s-servizzi ta’ trasport tal-passiġġieri koperti mill-kuntratti għal servizzi pubbliċi u jkunu
marbuta b’mod predominanti mas-servizzi pubbliċi ta’ trasport koperti mill-kuntratt.

L-interpretazzjoni ta’ dawn iż-żewġ kundizzjonijiet tiddependi fuq iċ-ċirkustanzi partikolari ta' kull każ. Kif
tenfasizza l-premessa 15 tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007, “kuntratti ta' terminu twil jistgħu jwasslu
għall-għeluq tas-suq għal perijodu itwal minn dak meħtieġ, li b'hekk inaqqas il-benefiċċji tal-pressjoni talkompetizzjoni. Sabiex tiġi minimizzata d-distorsjoni tal-kompetizzjoni filwaqt li tiġi protetta l-kwalità tasservizzi, il-kuntratti għal servizz pubbliku għandhom jkunu għal perijodu limitat.” Barra minn hekk, f'każ ta'
kuntratti twal ħafna, huwa diffiċli li jiġu attribwiti korrettament ir-riskji bejn l-operatur u l-awtorità
minħabba ż-żieda fin-nuqqas ta' ċertezzi. Min-naħa l-oħra, il-premessa 15 tispjega li “huwa meħtieġ li
ssir dispożizzjoni għall-estensjoni tal-kuntratti għal servizz pubbliku b'massimu ta' nofs it-tul ta' żmien
inizjali tagħhom fejn l-operatur ta' servizz pubbliku għandu jinvesti f'assi li għalihom il-perijodu ta' deprez
zament ikun eċċezzjonali u, minħabba l-karatteristiċi speċjali u r-restrizzjonijiet tagħhom, fil-każ tar-reġjuni
l-aktar imbegħda kif speċifikat fl-Artikolu 349 tat-TFUE.”

Kwalunkwe deċiżjoni dwar l-estensjoni fit-tul ta' kuntratt għal servizz pubbliku b'50 % għandha tkun
suġġetta għall-konsiderazzjonijiet li ġejjin: il-kuntratt għal servizz pubbliku għandu jobbliga lill-operatur
jinvesti f’assi bħal, pereżempju, vetturi ferrovjarji, faċilitajiet ta’ manutenzjoni jew infrastruttura li għalihom
il-perjodu ta’ deprezzament ikun eċċezzjonalment twil.

Normalment, l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li testendi t-tul ta' kuntratt qabel l-għoti ta' kuntratt ġdid. Jekk
estensjoni fit-tul ta' kuntratt teħtieġ li tiġi deċiża waqt li jkun fis-seħħ il-kuntratt, minħabba li l-investimenti
maħsuba f'vetturi ferrovjarji ġodda ma jsirux fil-bidu tal-perjodu ta' kuntratt iżda, pereżempju, minħabba
raġunijiet tekniċi jsiru fi stadju iktar 'il quddiem, din il-possibbiltà għandha tiġi indikata b'mod ċar fiddokumenti tal-offerta u din l-għażla għandha tkun riflessa b'mod adegwat f'termini ta' kumpens. F'kull każ,
l-estensjoni totali tal-kuntratt ma tistax teċċedi l-50 % tat-tul ta' żmien stipulat fl-Artikolu 4(4).

2.2.8. Artikolu 4(5). Għażliet disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti, jekk iqisu neċessarju li jieħdu miżuri ta'
protezzjoni tal-persunal f'każ ta' bidla fl-operatur
L-Artikolu 4(5) jipprovdi li “mingħajr preġudizzju għal-liġi nazzjonali u Komunitarja, inkluż ftehim kollettiv
bejn l-imsieħba soċjali, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jeħtieġu lill-operatur ta' servizz pubbliku magħżul li
jagħti lill-persunal li kien imqabbad minn qabel biex jipprovdi servizzi id-drittijiet li għalihom kien ikollhom
jedd kieku kien hemm trasferiment fis-sens tad-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE tat-12 ta' Marzu 2001 dwar
l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mas-salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati fil-każ ta’
trasferiment ta’ impriżi, negozji jew partijiet ta’ impriżi jew negozji (1). Fejn l-awtoritajiet kompetenti jeħtieġu
li operaturi ta' servizz pubbliku jikkonformu ma' ċerti standards soċjali, dokumenti ta' sejħiet għal offerti u
kuntratti għal servizz pubbliku għandhom jelenkaw il-persunal konċernat u jagħtu dettalji trasparenti taddrittijiet kuntrattwali tagħhom u l-kondizzjonijiet li taħthom l-impjegati huma meqjusin li huma marbuta
mas-servizzi.”

F'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà u kif stabbilit fil-premessi 16 u 17, bażikament l-awtoritajiet
kompetenti għandhom l-għażliet li ġejjin f'każ ta' bidla ta' operatur fir-rigward tal-protezzjoni tal-persunal:

(i) Li ma jieħdu l-ebda azzjoni. F'dan il-każ, id-drittijiet tal-impjegati bħat-trasferiment tal-persunal iridu
jkunu mogħtija biss fejn jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni tad-Direttiva 2001/23/KE ,
pereżempju, fejn ikun hemm trasferiment ta' assi tanġibbli sinifikanti bħal vetturi ferrovjarji (2).
(1) ĠU L 82, 22.3.2001, p. 16.
(2) Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, id-Direttiva 2001/23/KE hija applikabbli għal tras
feriment ta' impriża li jseħħ wara l-proċedura ta' sejħa għall-offerti għall-għoti ta' kuntratt għal servizz pubbliku.
F'setturi ta' attività bbażata fuq assi tanġibbli, bħat-trasport bix-xarabank jew bil-ferrovija, id-Direttiva tapplika jekk jiġu
ttrasferiti assi tanġibbli sinifikanti. L-eżistenza ta' trasferiment fis-sens tad-Direttiva 2001/23/KE mhijiex prekluża millfatt li s-sjieda tal-assi tanġibbli użati qabel minn ċedent u akkwistati minn ċessjonarju ma tiġix trasferita, pereżempju
f'każ li l-assi tanġibbli akkwistati mill-kuntrattur il-ġdid ma kienux jappartjenu lill-predeċessur tiegħu iżda ġew
provduti mill-awtorità kontraenti; f'dan ir-rigward ara l-Memorandum tal-Kummissjoni dwar id-drittijiet tal-ħaddiema
f'każijiet ta' trasferimenti ta' impriżi fuq: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=208
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(ii) Li jeħtieġu t-trasferiment tal-persunal li kienu impjegati minn qabel biex jipprovdu servizzi flimkien
mad-drittijiet li l-persunal se jkun intitolat għalihom, kemm jekk tapplika jew le d-Direttiva 2001/23/KE
u jekk kien hemm xi trasferiment fis-sens tad-Direttiva 2001/23/KE. Il-premessa 16 tar-Regolament (KE)
Nru 1370/2007 tispjega li “din id-Direttiva ma tipprekludix lill-Istati Membri milli jissalvagwardjaw ilkondizzjonijiet tat-trasferiment tad-drittijiet ta' l-impjegati minbarra dawk koperti bid-Direttiva
2001/23/KE, u b'hekk, jekk xieraq, jieħdu kont ta' l-istandards soċjali stabbiliti mil-liġijiet nazzjonali,
regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi jew ftehim kollettiv jew ftehim konklużi bejn limsieħba soċjali.”
(iii) Li jeħtieġu li l-operatur tat-trasport pubbliku jirrispetta ċerti standards soċjali għall-persunal kollu
involut fl-għoti ta' servizzi ta' trasport pubbliku “biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ta' kompetizzjoni
trasparenti u paragunabbli bejn l-operaturi u sabiex jiġi evitat ir-riskju ta' dumping soċjali” kif ġie
stabbilit fil-premessa 17 tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007. Pereżempju, dawn l-istandards jistgħu
possibilment jirrelataw għal ftehim kollettiv fil-livell tal-kumpanija jew ftehim kollettiv konkluż għassegment tas-suq rilevanti.
(iv) Li japplikaw taħlita tal-għażliet (ii) u (iii).
Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza tal-kundizzjonijiet tal-impjieg, l-awtoritajiet kompetenti għandhom lobbligu, jekk ikunu jeħtieġu trasferiment ta' persunal jew li jimponu ċerti standards soċjali, li dawn l-obbligi
jiġu speċifikati b'mod ċar u fid-dettall fid-dokumenti tal-offerta u l-kuntratti għal servizzi pubbliċi.
2.2.9. Artikolu 5(2)(e). Kundizzjonijiet ta’ sottokuntrattar fil-każ ta’ kuntratti għal servizzi pubbliċi mogħtija lilloperaturi interni
Il-kuntratti għal servizzi pubbliċi mogħtija direttament lil operatur intern jistgħu jkunu sottokuntrattati taħt
kundizzjonijiet stretti. F’każ bħal dan, skont l-Artikolu 5(2)(e), l-operatur intern għandu jipprovdi “il-parti lkbira” tas-servizzi pubbliċi ta’ trasport tal-passiġġieri huwa stess. B’din id-dispożizzjoni, il-leġiżlatur kellu lħsieb li jevita, li l-kunċett ta’ “operatur intern” taħt il-kontroll tal-awtorità kompetenti jkun nieqes mit-tifsira,
peress li inkella l-operatur intern ikun jista' jissottokuntratta s-servizzi ta’ trasport kollha jew sehem impor
tanti ħafna minnhom lil entità oħra. Għalhekk, l-Artikolu 5(2)(e) jimmira li jevita l-istabbiliment ta' operaturi
interni foloz. L-għoti ta’ servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri minn operatur intern huwa eċċezzjoni
għall-prinċipju stabbilit fl-Artikolu 5(3), li skontu l-kuntratti għal servizzi pubbliċi għandhom jingħataw
“abbażi ta’ sejħa kompetittiva għall-offerti”. Skont il-premessa 7 tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007, “lintroduzzjoni ta’ kompetizzjoni rregolata bejn operaturi twassal għal servizzi aktar attraenti u innovattivi bi
prezz orħos”. Mingħajr preġudizzju għal analiżi każ b'każ, ikun raġonevoli li wieħed iqis li s-sottokuntrattar
ta' iktar minn terz tas-servizzi pubbliċi tat-trasport ikun jeħtieġ ġustifikazzjoni b'saħħitha, b'mod partikolari
fid-dawl tal-objettivi tal-Artikolu 5(2)(e) kif inhuma spjegati. Tipikament, dawn is-servizzi ta' trasport huma
espressi f'termini ta' valur. F'kull każ, is-sottokuntrattar minn operaturi interni jrid jitwettaq billi jirrispetta lleġiżlazzjoni rilevanti tal-akkwist pubbliku.
Fl-aħħar nett, ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 ma jwaqqafx il-kuntratt għal servizz pubbliku milli
jistipula perċentwal minimu ta’ servizzi tat-trasport f'termini ta' valur li għandu jiġi sottokuntrattat milloperatur taħt kuntratt għal servizz pubbliku. Il-kuntratt jista’ jistipula dan sakemm id-dispożizzjonijiet ta'
dak ir-Regolament jiġu rispettati, speċjalment dawk dwar is-sehem massimu ta’ kuntratt għal servizz pubb
liku li jista’ jiġi sottokuntrattat.
2.3. Għoti ta' kuntratti għal servizzi pubbliċi
Dan il-kapitolu jipprovdi gwida interpretattiva dwar għadd ta' dispożizzjonijiet relatati għall-għoti ta'
kuntratti għal servizzi pubbliċi. Din il-gwida tkopri l-kundizzjonijiet li taħthom l-kuntratti għal servizzi
pubbliċi jistgħu jingħataw b'mod dirett kif ukoll ir-rekwiżiti proċedurali għas-sejħa kompetittiva għall-offerti
ta' kuntratti.
2.3.1. Artikolu 5(2)(b). Kundizzjonijiet li taħthom kuntratt għal servizz pubbliku jista' jingħata direttament lil
operatur intern
Ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 jippermetti lill-awtoritajiet kompetenti lokali jipprovdu servizzi pubbliċi
ta’ trasport tal-passiġġeri huma stess bil-ferrovija jew bit-triq jew li jagħtu kuntratt għal servizz pubbliku
direttament lil operatur intern. Madankollu, jekk jagħżlu t-tieni għażla, għandhom jirrispettaw għadd ta’
regoli u kundizzjonijiet stretti stabbiliti fl-Artikolu 5(2). Il-Kummissjoni tinnota dan li ġej:

C 92/9

C 92/10

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

(i) L-Artikolu 5(2) jipprovdi li kuntratt għal servizz pubbliku jista’ jingħata direttament lil operaturi interni
minn awtorità kompetenti lokali jew minn grupp ta’ entitajiet bħal dawn li jipprovdi servizzi pubbliċi
integrati ta’ trasport tal-passiġġeri. Dan ifisser li s-servizzi pubbliċi ta' trasport tal-passiġġieri taħt
kuntratt li ngħata direttament minn grupp ta' awtoritajiet kompetenti lokali jrid ikun integrat millperspettiva ġeografika, ta' trasport jew ta' tariffi fit-territorju li għalih grupp ta' awtoritajiet huma
responsabbli. Il-Kummissjoni tqis ukoll li l-kamp ta' applikazzjoni ġeografiku ta' dawn is-servizzi
pprovdut taħt ir-responsabbiltà ta' awtorità kompetenti lokali jew grupp ta' dawn l-awtoritajiet għandu
jkun iddefinit b'mod li, tipikament dawn is-servizzi lokali jkunu jaqdu l-ħtiġijiet ta' agglomerazzjoni
urbana u/jew distrett rurali.
(ii) Ir-regoli dwar il-kontroll tal-operatur intern mill-awtorità kompetenti ddefiniti fl-Artikolu 2(j) u speċi
fikati fl-Artikolu 5(2) iridu fi kwalunkwe każ jiġu rispettati. Operatur intern għandu jkun “entità
ġuridikament distinta li fuqha l-awtorità lokali kompetenti (…) teżerċita kontroll simili għal dak eżer
ċitat fuq id-dipartimenti tagħha stess”. L-Artikolu 5(2)(a) jistabbilixxi sett ta’ kriterji li għandhom jitqiesu
meta jiġi vvalutat jekk awtorità kompetenti tikkontrollax b’mod effettiv l-operatur intern tagħha. Dawn
il-kriterji huma “il-grad ta’ rappreżentazzjoni fuq korpi amministrattivi, ta' ġestjoni jew superviżorji, lispeċifikazzjonijiet relatati ma’ din ir-rappreżentazzjoni fl-artikoli ta’ assoċjazzjoni, il-proprjetà, l-influ
wenza effettiva u l-kontroll fuq deċiżjonijiet strateġiċi u fuq deċiżjonijiet individwali ta’ ġestjoni”. Ilvalutazzjoni ta’ kontroll trid tkun ibbażata fuq il-kriterji kollha, jekk ikunu rilevanti.
Fir-rigward tal-kriterju ta’ proprjetà, ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 ma jeħtieġx li l-awtoritajiet
kompetenti jkollhom 100 % mill-kapital tal-operatur intern. Dan jista' jkun rilevanti, pereżempju, f'ka
żijiet ta' sħubijiet pubbliċi-privati. F’dan ir-rigward, ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 jinterpreta
“operatur intern” b’mod usa’ mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-ġurisprudenza tagħha (1).
Madankollu, il-kontroll effettiv mill-awtorità kompetenti jrid jiġi sostnut minn kriterji oħra kif imsemmi
fl-Artikolu 5(2)(a).
(iii) Biex jitnaqqsu d-distorsjonijiet fil-kompetizzjoni, l-Artikolu 5(2)(b) jeħtieġ li l-attivitajiet tat-trasport ta’
operaturi interni u kwalunkwe korp jew korpi taħt il-kontroll tagħhom għandhom ikunu limitati
ġeografikament fit-territorju tal-awtorità kompetenti jew ikkontrollati b’mod konġunt minn awtorità
kompetenti lokali. Għaldaqstant, dawn l-operaturi jew korpi ma jistgħux jipparteċipaw fi proċeduri ta'
sejħa kompetittiva għall-offerti relatati mal-forniment ta' servizzi pubbliċi ta' trasport tal-passiġġieri
organizzati barra t-territorju tal-awtorità kompetenti. L-Artikolu 5(2)(b) huwa fformulat apposta f’ter
mini wiesgħa biex jipprevjeni l-ħolqien ta’ strutturi korporattivi li għandhom l-għan li jevitaw dan liżolament ġeografiku. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet dwar il-linji ħerġin, kif imsemmija filpunt (v), il-Kummissjoni se tkun partikolarment stretta fl-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni dwar liżolament ġeografiku, b'mod partikolari meta l-operatur intern u korp ieħor li jipprovdu servizzi ta'
trasport ikunu t-tnejn li huma kkontrollati minn awtorità kompetenti lokali.
(iv) B’analoġija mal-ġurisprudenza dwar l-akkwisti u l-konċessjonijiet pubbliċi li jipprovdu li l-attivitajiet taloperatur intern ma għandhomx ikunu “orjentati lejn is-suq” (2), il-kundizzjoni tal-Artikolu 5(2)(b) li “loperatur intern iwettaq (…) l-attività pubblika kollha tiegħu tat-trasport ta’ passiġġieri fit-territorju talawtorità lokali kompetenti, (…) u ma jieħdux sehem f’sejħiet kompetittivi għal offerti rigward il-forni
ment ta’ servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri organizzati barra mit-territorju tal-awtorità lokali
kompetenti” għandha tiġi interpretata skont dan li ġej: l-operatur intern jew l-entità influwenzata milloperatur intern, ma għandhomx joperaw servizzi pubbliċi ta’ trasport tal-passiġġieri, inkluż bħala
sottokuntrattur, jew jieħdu sehem fi proċeduri ta’ sejħa għall-offerti barra t-territorju tal-awtorità kompe
tenti fl-Unjoni jew, minħabba effett indirett possibbli fuq is-suq intern, x’imkien ieħor fid-dinja.
(v) L-Artikolu 5(2)(b) jippermetti li l-operaturi interni joperaw “linji ħerġin jew elementi anċillari oħra ta’
dik l-attività li jidħlu fit-territorju ta’ awtoritajiet lokali kompetenti ġirien”. Din id-dispożizzjoni tipp
rovdi xi flessibbiltà billi taħseb għat-trasport bejn reġjuni ġirien. Għaldaqstant, l-operaturi interni jistgħu
joperaw servizzi lil hinn mit-territorju tal-awtorità lokali kompetenti sa ċertu punt biss. Biex issir
valutazzjoni dwar jekk is-servizzi taħt kuntratt għal servizz pubbliku humiex konformi jew le ma'
din id-dispożizzjoni, għandhom jiġu applikati l-kriterji li ġejjin: jekk dawk is-servizzi jgħaqqdu t-terri
torju tal-awtorità kompetenti inkwistjoni ma' territorju ġar u jekk ikunu anċillari aktar mill-għan ewlieni
tal-attiviatjiet ta' trasport pubbliku taħt kuntratt għal servizz pubbliku. Il-Kummissjoni se tivvaluta jekk
(1) Kawża C-324/07 Coditel Brabant SA v Commune d’Uccle u Région de Bruxelles-Capitale (2008) Ġabra I-8457, para
grafu 30.
(2) Il-ġurispudenza relatata ma’ “impriżi interni” ma tirreferix għal kundizzjoni li ma tħallix lil dawk l-impriżi jieħdu
sehem f’sejħiet kompetittivi għall-offerti barra t-territorju tal-awtorità kompetenti. Madankollu, il-ġurisprudenza indikat
b’mod ċar li impriża li ssir orjentata lejn is-suq tagħmel il-kontroll tal-muniċipalità dgħajjef (ara, Kawża C-458/03
Parking Brixen GmbH v Gemeinde Brixen u Stadtwerke Brixen AG (2005) Ġabra I-08585.)
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l-attivitajiet ta' trasport pubbliku humiex ta’ natura sekondarja billi tqabbel il-volum tagħhom f’kilometri
ta’ vetturi jew trejn mal-volum totali tal-attivitajiet ta' trasport pubbliku koperti mill-kuntratt(i) taloperatur intern.

2.3.2. Artikolu 5(3). Rekwiżiti proċedurali għas-sejħa kompetittiva għall-offerti ta’ kuntratti għal servizzi pubbliċi
L-Artikolu 5(3) jistipula li, jekk awtorità kompetenti tuża parti terza minbarra operatur intern biex tipprovdi
servizzi pubbliċi ta’ trasport tal-passiġġieri, din għandha tagħti l-kuntratti għal servizzi pubbliċi permezz ta’
proċedura ġusta, miftuħa, trasparenti u mhux diskriminatorja ta’ sejħa kompetittiva għall-offerti.

L-Artikolu 5(3) jipprovdi xi dettalji oħra dwar il-kundizzjonijiet taħt liema għandha tiġi organizzata proċe
dura ta’ sejħa kompetittiva għall-offerti. Kif stipulat taħt il-punt 2.4.1, il-proċeduri tal-għoti ta' kuntratt iridu
jiġu mfassla biex joħolqu kundizzjonijiet għal kompetizzjoni effettiva. L-applikazzjoni tal-prinċipji ġenerali
tat-Trattat, bħall-prinċipji ta' trasparenza u nondiskriminazzjoni, timplika, pereżempju, li l-kriterji ta’ valu
tazzjoni għall-għażla tal-offerti jridu jiġu ppubblikati mad-dokumenti tas-sejħa għall-offerti. Ir-regoli proċe
durali l-aktar iddettaljati tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-akkwist pubbliku, bħad-Direttivi 2014/24/UE u
2014/25/UE, jew id-Direttiva 2014/23/UE dwar il-konċessjonijiet, għalkemm mhux mitluba, jistgħu jiġu
applikati jekk l-Istati Membri jkunu jixtiequ dan.

Madankollu, skont l-Artikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007, l-awtorità kompetenti tista' tagħżel
ukoll li tinnegozja ma' partijiet magħżula minn qabel, wara selezzjoni minn qabel ta' sejħa għall-offerti, filkaż ta' rekwiżiti speċifiċi jew kumplessi. Eżempju ta’ dan huwa meta l-operaturi li jitfgħu l-offerti jkunu jridu
joħorġu b’soluzzjonijiet ta’ trasport teknoloġikament innovattivi biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ppubblikati fiddokumenti ta’ sejħa għall-offerti. Madankollu, anke meta jintużaw l-għażla minn qabel u n-negozjati, ilproċedura ta’ għażla u ta' għoti trid tikkonforma mal-kundizzjonijiet kollha stabbiliti fl-Artikolu 5(3).

Sabiex l-offerenti potenzjali jiġu pprovduti b'opportunitajiet ġusti u indaqs, il-perjodu ta' bejn it-tnedija talproċedura ta' sejħa kompetittiva għall-offerti u s-sottomissjoni tal-offerti, kif ukoll il-perjodu ta' bejn ittnedija tal-proċedura ta' sejħa kompetittiva għall-offerti u l-mument li minnu jrid jibda l-operat tas-servizzi
ta' trasport, għandhom ikunu ta' tul xieraq u raġonevoli.

Sabiex il-proċedura ta’ sejħa kompetittiva għall-offerti tkun aktar trasparenti, l-awtoritajiet kompetenti għan
dhom jipprovdu d-dejta teknika u finanzjarja rilevanti kollha, inkluż informazzjoni dwar l-allokazzjoni talispejjeż u d-dħul, jekk din tkun disponibbli, għal dawk li potenzjalment joffru offerti biex tgħinhom fittħejjija tal-offerti tagħhom. Madankollu, din l-informazzjoni maqsuma, ma tistax iddgħajjef il-protezzjoni
leġittima tal-interessi kummerċjali tal-partijiet terzi. L-impriżi ferrovjarji, l-amministraturi infrastrutturali talferrovija u l-partijiet l-oħra kollha li huma rilevanti għandhom iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet
kompetenti dejta xierqa u preċiża biex tippermettilhom jikkonformaw mal-obbligu ta' informazzjoni tagħ
hom.

2.3.3. Artikolu 5(4). Kundizzjonijiet li taħthom awtorità kompetenti tista' tagħti direttament kuntratt għal servizz
pubbliku f'każ ta' volum ta' kuntratt żgħir jew SME
Fil-każ ta’ għoti dirett ta’ kuntratt għal servizz pubbliku ta’ valur żgħir lil operatur żgħir jew ta’ daqs medju
(l-Artikolu 5(4)), l-awtorità kompetenti tista’ tagħti direttament il-kuntratt mingħajr proċedura ta’ sejħa
kompetittiva għall-offerti. Kuntratt għal servizz pubbliku huwa meqjus ta’ valur żgħir jekk il-valur annwali
medju tiegħu huwa anqas minn EUR 1 miljun jew jekk jinvolvi l-forniment annwali ta’ anqas minn
300 000 kilometru ta’ servizzi pubbliċi ta’ trasport tal-passiġġieri. Operatur żgħir jew ta’ daqs medju
huwa intrapriża li ma tħaddimx aktar minn 23 vettura. F’dan il-każ il-limiti stabbiliti jistgħu jiżdiedu sa
valur annwali medju stmat f’anqas minn EUR 2 miljun jew il-forniment annwali ta’ anqas minn 600 000 ki
lometru ta’ servizzi pubbliċi ta’ transport.

Il-limitu tal-SME iddefinit f'termini ta' “vetturi” jindika li din id-dispożizzjoni hija relatata mat-trasport bixxarabank, iżda mhux għat-trasport bit-tramm, bil-metro jew bit-trejn. Il-limitu ta' 23 vettura għandu jiġi
interpretat b'mod restrittiv biex jiġi evitat abbuż ta' xejra eċċezzjonali tal-Artikolu 5(4). Għalhekk, it-termini
“vetturi li qed jiġu operati” iridu jiġu interpretati li qed jirreferu għall-għadd totali ta' vetturi li qed jiġu
operati mill-operatur ta' trasport pubbliku u mhux l-għadd ta' vetturi operati għal servizzi koperti minn
kuntratt partikolari għal servizz pubbliku.
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Madankollu, il-leġiżlatur nazzjonali jista’ jiddeċiedi li jobbliga lill-awtorità kompetenti tiegħu tapplika għal
każijiet bħal dawn, ir-regola li l-kuntratti għal servizzi pubbliċi jingħataw fi proċess ta’ sejħa kompetittiva
għall-offerti ġusta, miftuħa, trasparenti u mhux diskriminatorja.

2.3.4. Artikolu 5(4). Possibbiltà li l-Istati Membri jistabbilixxu limiti aktar baxxi biex jippermettu għoti dirett fil-każ
ta’ kuntratti ta’ valur żgħir jew operaturi żgħar u ta’ daqs medju
Bl-istess mod li l-Artikolu 5(4) jippermetti lill-Istati Membri (i) li jobbligaw lill-awtoritajiet kompetenti
tagħhom japplikaw ir-regola li l-kuntratti għal servizzi pubbliċi għandhom jingħataw permezz ta’ proċedura
ta’ sejħa kompetittiva għall-offerti ġusta, miftuħa, trasparenti u mhux diskriminatorja fil-każ ta’ kuntratti ta’
valur żgħir jew operaturi żgħar u ta’ daqs medju, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu wkoll (ii) li jnaqqsu llimiti stabbiliti f’dak il-forniment għall-għoti dirett ta’ kuntratti bħal dawn jew (iii) li jużaw il-limiti previsti
fl-Artikolu 5(4) tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007.

2.3.5. Artikolu 5(6). Servizzi ferrovjarji li jikkwalifikaw għall-proċedura ta' għoti dirett
L-Artikolu 5(6) jippermetti li l-awtoritajiet kompetenti jagħtu kuntratti għal servizzi pubbliċi għat-trasport
ferrovjarju “bl-eċċezzjoni ta' mezzi ferrovjarji oħrajn bħal metro jew tramm.”

Meta awtorità tagħti kuntratti għall-forniment ta' servizzi ta' interess ġenerali lil parti terza din għandha
tirrispetta l-prinċipji ġenerali tat-Trattat bħat-trasparenza u t-trattament ugwali (1). Il-kuntratti mogħtija
b'mod dirett taħt l-Artikolu 5(6) mhumiex eżonerati milli jikkonformaw ma' dawn il-prinċipji tat-Trattat.
Din hija r-raġuni għaliex ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 jeħtieġ, speċjalment fl-Artikolu 7(2) u (3), li lawtoritajiet kompetenti jippubblikaw ċerta informazzjoni dwar kuntratti għal servizzi pubbliċi mogħtija
direttament għat-trasport bil-ferrovija mill-inqas sena qabel u sena wara l-għotja.

L-eċċezzjoni għar-regola ġenerali ta' proċedura ta' għoti kompetittiva trid tiġi applikata b'mod ristrett. Isservizzi li huma sostituti tat-trasport ferrovjarju, pereżempju t-trasport bix-xarabank u l-kowċ li jistgħu
jkunu kuntrattwalment meħtieġa mill-operatur ta' servizz pubbliku f'każijiet ta' tħarbit tan-netwerk ferrov
jarju ma jistgħux jitqiesu bħala servizzi ta' trasport ferrovjarju u għalhekk ma jaqawx taħt l-Artikolu 5(6).
Għalhekk, huwa meħtieġ is-sottokuntrattar ta' dawn is-servizzi li huma sostituti tat-trasport ferrovjarju, bħattrasport bix-xarabank u l-kowċ skont il-leġiżlazzjoni dwar l-akkwist pubbliku.

Sew jekk ċerti tipi ta' sistemi ta' trasport urban jew suburban, bħall-S-Bahn (fl-Awstrija, il-Ġermanja u dDanimarka) u r-RER (fi Franza), u sew jekk modi oħra ta' trasport li huma simili għal “mezzi ferrovjarji
oħrajn” (pereżempju s-servizzi tal-metro jew tat-tramm), bħas-servizzi ta' tramm ferrovija u ċerti servizzi ta'
trejns awtomatiċi operati taħt sistemi ta' gwida ottiċi, humiex inklużi fl-eżenzjoni ferrovjarja tal-Artikolu 5(6),
iridu jiġu vvalutati abbażi ta' każ b'każ u jiġu applikati kriterji xierqa. B'mod partikolari, dan se jiddependi
fuq fatturi bħal jekk is-sistemi inkwistjoni humiex normalment interoperabbli u/jew jikkondividu l-infras
truttura man-netwerk ferrovjarju tqil tradizzjonali. Għalkemm is-servizzi ta' tramm ferrovija jużaw l-infras
truttura ferrovjarja tqila, il-karatteristiċi speċjali tagħhom ifissru li dawn, minkejja kollox, għandhom jitqiesu
bħala “mezzi ferrovjarji oħrajn”.

2.3.6. Modifiki fil-kuntratti għal servizzi pubbliċi
Meta kuntratt għal servizz pubbliku li jkun fis-seħħ ikollu bżonn jiġi emendat, pereżempju meta l-volum ta'
servizz ta' trasport u l-ammont korrispondenti ta' kumpens ikun hemm bżonn li jiġu adattati minħabba
estensjoni fil-linja tal-metro, wieħed jistaqsi jekk l-awtorità kompetenti għandha tibda proċedura ġdida ta'
għoti jew jekk il-kuntratt jistax jiġi emendat mingħajr proċedura ta' għoti ġdida.

Il-Qorti tal-Ġustizzja sostniet li f'każ ta' modifiki minuri u mhux sostanzjali jista' ma jkunx hemm
bżonn ta' għoti ġdid biex jiġi żgurat li jiġu kkonfermati l-prinċipji ġenerali tat-Trattat bħat-trasparenza u
(1) Ara pereżempju l-Premessa 20 tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007: “Meta awtorità pubblika tagħżel li tafda servizz
ta' interess ġenerali lil parti terza, hija għandha tagħżel l-operatur ta' servizz pubbliku skond il-liġi Komunitarja dwar
il-kuntratti u l-konċessjonijiet pubbliċi, kif stabbilit mill-Artikoli 43 sa 49 tat-Trattat tal-KE, u l-prinċipji tat-trasparenza
u trattament ugwali.”
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n-nondiskriminazzjoni, u għaldaqstant tkun biżżejjed emenda sempliċi tal-kuntratt (1). Skont il-Qorti, sabiex
jiġu żgurati t-trasparenza tal-proċeduri u t-trattament ugwali tal-offerenti, l-emendi sostanzjali għal
dispożizzjonijiet essenzjali ta' kuntratt għal konċessjoni ta' servizz jew għal kuntratti suġġetti għad-Direttivi
tal-akkwist pubbliku, f'ċerti każijiet jeħtieġu l-għoti ta' kuntratt ġdid. Dan huwa l-każ, b'mod partikolari, jekk
id-dispożizzjonijiet il-ġodda jkunu materjalment differenti fin-natura tagħhom mill-kuntratt oriġinali u għal
hekk, biex juru l-intenzjoni tal-partijiet li jinnegozjaw mill-ġdid it-termini essenzjali tal-kuntratt.

Skont il-Qorti, emenda għal kuntratt matul it-terminu tiegħu tista' titqies sostanzjali jekk tintroduċi kondizz
jonijiet li, kieku kienu parti mill-proċedura oriġinali ta' għoti, dawn kienu jippermettu l-ammissjoni ta'
offerenti barra minn dawk li ġew ammessi inizjalment jew kienu jippermettu li tiġi aċċettata offerta li
mhijiex dik li ġiet aċċettata inizjalment.
Fin-nuqqas ta' dispożizzjonijiet speċifiċi fir-Regolament (KE) Nru 1370/2007, il-prinċipji tal-ġurisprudenza
msemmija hawn fuq, huma kompletament applikabbli għall-modifiki tal-kuntratti għal servizzi pubbliċi
koperti b'dak ir-Regolament. Sabiex jiġi stabbilit fiex jikkonsistu l-modifiki mhux sostanzjali, hemm
bżonn ta' valutazzjoni każ b'każ ibbażata fuq kriterji oġġettivi (2).
2.4. Kumpens għal servizz pubbliku
Ir-regoli dwar il-kumpens stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 jiżguraw in-nuqqas ta' kumpens
żejjed u l-konformità mar-regoli tat-Trattat. Dawn jindirizzaw ukoll il-kunċetti ta' qligħ raġonevoli u ta'
inċentivi fl-effiċjenza, il-kwistjonijiet ta' sussidju reċiproku ta' attivitajiet kummerċjali b'kumpens imħallas
għal obbligi ta' servizz pubbliku u ta' kumpens inqas, u l-proċeduri ta' investigazzjoni ex ante u ex post talKummissjoni fir-rigward ta' kumpens għal servizz pubbliku.
2.4.1. Artikolu 4(1) u Artikolu 5(3). Nuqqas ta' kumpens żejjed fil-każ ta’ kuntratt għal servizz pubbliku mogħti
abbażi ta’ proċedura ta’ sejħa għall-offerti miftuħa u kompetittiva
B'kuntrast ma' setturi ekonomiċi oħra, l-Artikolu 106(2) tat-TFUE ma japplikax f'każijiet fejn il-kumpens
jitħallas għal obbligi ta' servizz pubbliku fit-trasport fuq l-art. Minflok, dan il-kumpens huwa kopert millArtikolu 93 tat-TFUE. Għaldaqstant, ir-regoli tal-Unjoni dwar il-kumpens għal servizzi ta' interess ekono
miku ġenerali (3), li huma bbażati fuq l-Artikolu 106(2) tat-TFUE, ma japplikawx għat-trasport intern (4).
Fil-każ ta' servizzi ta' trasport pubbliku bil-ferrovija u bit-triq, sakemm il-kumpens għal dawk is-servizzi
jitħallas skont ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007, dan il-kumpens għandu jitqies kompatibbli mas-suq
intern u għandu jkun eżentat mir-rekwiżit ta' notifika minn qabel stabbilit fl-Artikolu 108(3) tat-TFUE skont
l-Artikolu 9(1) ta' dak ir-Regolament.

Din is-suppożizzjoni ta' kompatibbiltà u eżenzjoni mir-rekwiżit ta' notifika ma tindirizzax il-kwistjoni talkarattru possibbli tal-għajnuna mill-Istat tal-kumpens imħallas għall-forniment ta' servizzi ta' trasport pubb
liku. Sabiex ma jikkostitwix għajnuna mill-Istat, dan il-kumpens irid jirrispetta l-erba' kundizzjonijiet stab
biliti mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fis-sentenza Altmark (5).
(1) Kawża C-337/98 Kummissjoni v Franza (2000) Ġabra I-8377, paragrafu 44 u 46, Kawża C-454/06 pressetext Nachric
htenagentur (2008) Ġabra I-4401, paragrafu 34) u Kawża C-91/08 Wall AG (2010) Ġabra I- 02815, paragrafu 37
u 38.
(2) Fil-Kawża Wall AG, il-Qorti tal-Ġustizzja nnutat li bidla fis-sottokuntrattur, anke jekk il-possibbiltà ta' bidla hija
prevista fil-kuntratt, f'każijiet eċċezzjonali tista' tikkostitwixxi emenda sostanzjali għal waħda mid-dispożizzjonijiet
essenzjali ta' konċessjoni ta' kuntratt fejn l-użu ta' sottokuntrattur wieħed aktar milli ieħor kien, fid-dawl tal-karatteris
tiċi partikolari tas-servizzi kkonċernati, fattur deċiżiv għall-konklużjoni tal-kuntratt, li fi kwalunkwe każ il-qorti tarrinviju għandha tivverifika dan.
(3) Speċjalment id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 106(2) tat-TFUE għall-għajnuna mill-Istat
taħt il-forma ta’ kumpens għas-servizzi pubbliċi mogħti lil ċerti impriżi inkarigati bil-ġestjoni ta’ servizzi ta’ interess
ekonomiku ġenerali (ĠU L 7, 11.01.2012, p. 3) u l-qafas tal-UE għall-għajnuna mill-Istat fil-forma ta’ kumpens għasservizz pubbliku (ĠU C 8, 11.01.2012, p. 15).
(4) Madankollu, ir-Regolament tal-Kummissjoni Nru 360/2012 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 għal għajnuna
de minimis mogħtija lil impriżi li jipprovdu servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali (ĠU L 114, 26.4.2012, p. 8)
japplika għat-trasport fuq l-art.
(5) Kawża C-280/00, Altmark Trans GmbH u Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (2003)
Ġabra I-7747. Ara, b'mod partikolari, it-taqsima 3 tal-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tarregoli tal-għajuna mill-Istat tal-Unjoni Ewropea għal kumpens fornut għall-provvista ta' servizzi ta' interess ekonomiku
ġenerali (ĠU C 8, 11.1.2012, p. 4).
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Proċedura ta’ sejħa kompetittiva għall-offerti miftuħa, trasparenti u mhux diskriminatorja fis-sens tal-Arti
kolu 5(3) se tnaqqas il-kumpens pubbliku li l-awtoritajiet kompetenti jkollhom iħallsu lill-fornitur tas-servizz
biex jiksbu l-livell ta’ servizz pubbliku impost fis-sejħa għall-offerti, u b’hekk tipprevjeni milli jkun hemm
kumpens żejjed. F’każ bħal dan, ma hemm l-ebda bżonn li jiġu applikati r-regoli ddettaljati dwar il-kumpens
stabbiliti fl-Anness.
Sabiex jikkonformaw mal-Artikolu 5(3), il-proċeduri tal-akkwist pubbliku jridu jkunu mfassla b'tali mod li
joħolqu kundizzjonijiet għal kompetizzjoni effettiva. Il-karatteristiċi eżatti ta' sejħa għall-offerti jistgħu
jvarjaw skont l-Artikolu 5(3) li jippermetti, pereżempju, għal ċertu marġni ta' negozjar bejn l-awtorità
kompetenti u l-kumpaniji li ssottomettew offerti fil-proċedura ta' sejħa għall-offerti. Madankollu, dawn innegozjati jridu jkunu ġusti u jirrispettaw il-prinċipji ta' trasparenza u nondiskriminazzjoni. Pereżempju,
proċedura purament innegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' notifika ta' kuntratt hija kontra
l-prinċipji ta' trasparenza u nondiskriminazzjoni tal-Artikolu 5(3). Għalhekk, proċedura bħal din ma tikkon
formax mal-Artikolu 5(3). Bl-istess mod, proċedura ta' sejħa għall-offerti li hija mfassla b'tali mod li tillimita
bla bżonn l-għadd ta' offerenti potenzjali, ma tikkonformax mal-Artikolu 5(3). F'dan il-kuntest, l-awtoritajiet
kompetenti għandhom ikunu partikolarment attenti meta jkollhom indikazzjonijiet ċari ta' kompetizzjoni
mhux effettiva, b'mod partikolari, pereżempju, meta tiġi sottomessa offerta waħda biss. F'każijiet bħal dawn,
il-Kummissjoni x'aktarx tistaqsi wkoll dwar iċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-proċedura ta' sejħa għall-offerti.
Il-kriterji tal-għażla, inklużi pereżempju l-kriterji relatati mal-kwalità, dawk ambjentali jew soċjali, għandhom
ikunu relatati mill-qrib mas-suġġett tas-servizz provdut. L-awtorità aġġudikanti mhijiex prekluża milli tiffissa
l-istandards kwalitattivi li għandhom jintlaħqu mill-operaturi ekonomiċi jew milli tqis aspetti kwalitattivi
relatati mal-proposti differenti fid-deċiżjoni tal-għoti tagħha.
Fl-aħħar nett, jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn proċedura ta' akkwist pubbliku skont l-Artikolu 5(3) ma
twassalx għal kompetizzjoni miftuħa u ġenwina biżżejjed. Dan jista' jkun il-każ, pereżempju, minħabba lkumplessità jew il-firxa tas-servizzi li jridu jiġu provduti jew għall-infrastruttura neċessarja jew l-assi li jkunu
ta' propjetà ta' fornitur tas-servizz partikolari jew li jridu jiġu provduti għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt.
2.4.2. Artikolu 6. Nuqqas ta' kumpens żejjed fil-każ tal-kuntratti għal servizzi pubbliċi mogħtija direttament
L-għoti dirett ta’ kuntratt għal servizz pubbliku skont l-Artikolu 5(2), (4), (5) jew (6), jew l-impożizzjoni ta’
regoli ġenerali fis-sens tal-Artikolu 3(2), ma jiggarantux li l-livell ta’ kumpens jitnaqqas sal-valur minimu.
Dan iseħħ peress li l-għoti dirett ma jirriżultax mill-interazzjoni tal-forzi kompetittivi tas-suq iżda pjuttost
min-negozjati diretti bejn l-awtorità kompetenti u l-fornitur tas-servizz.
L-Artikolu 6(1) jipprovdi li fil-każ ta’ kuntratti għal servizzi pubbliċi mogħtija direttament jew regoli ġenerali
ta' kumpens għandhom ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007 kif
ukoll mal-Anness biex jiġi żgurat in-nuqqas ta’ kumpens żejjed. L-Anness ta' dak ir-Regolament jistabbilixxi
verifika ex post biex jiġi żgurat li l-ħlasijiet kumpensatorji annwali ma jkunux ogħla mill-ispiża netta attwali
għall-forniment tas-servizz pubbliku matul it-tul ta' ħajja tal-kuntratt. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tqis
li l-verifiki regolari huma fi prinċipju bżonnjużi matul it-tul ta' ħajja tal-kuntratt sabiex, fi stadju bikri,
jidentifikaw u jevitaw li jiżviluppaw sitwazzjonijiet ta' kumpens żejjed. Dan huwa l-każ, b'mod partikolari,
għal kuntratti fuq terminu twil ta' żmien.
Il-kumpens għandu jkun limitat għall-effett finanzjarju nett tal-obbligu ta’ servizz pubbliku. Dan huwa
kkalkulat billi jitnaqqsu l-ispejjeż mid-dħul iġġenerat mill-operazzjonijiet ta' servizz pubbliku, minn fejn
jitnaqqas id-dħul potenzjali li jirriżulta mill-effetti tan-network, b’żieda ta’ qligħ raġonevoli.
Min-naħa tal-ispejjeż, jistgħu jittieħdu in konsiderazzjoni l-ispejjeż kollha direttament marbuta mal-forni
ment tas-servizz pubbliku (bħal pagi tax-xufiera tat-trejns, kurrent ta' trazzjoni, manutenzjoni ta' vetturi
ferrovjarji, spejjeż ġenerali (bħal spejjeż ta' ġestjoni u amministrazzjoni) u spejjeż relatati mal-kuntratt ta'
impriżi affiljati). Meta l-impriża twettaq ukoll attivitajiet li jaqgħu barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tasservizz pubbliku, parti xierqa tal-ispejjeż li huma maqsuma bejn is-servizz pubbliku u l-attivitajiet ll-oħra
(bħall-ispejjeż għall-kiri tal-uffiċċju, il-pagi tal-kontabilisti jew tal-persunal amministrattiv) jistgħu jitqiesu
wkoll flimkien mal-ispejjeż diretti kollha meħtieġa biex jitwettaq is-servizz pubbliku. Meta l-impriża jkollha
diversi kuntratti għal servizzi pubbliċi, l-ispejjeż komuni ma jridux ikunu allokati biss bejn il-kuntratti għal
servizzi pubbliċi u attivitajiet oħra, iżda wkoll bejn il-kuntratti għal servizzi pubbliċi differenti. Biex jiġi
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stabbilit il-proporzjon xieraq ta’ spejjeż komuni li għandhom jitqiesu fl-ispejjeż ta’ servizz pubbliku, ilprezzijiet tas-suq għall-użu tar-riżorsi, jekk ikunu disponibbli, jistgħu jittieħdu bħala valur ta’ referenza. Jekk
dawn il-prezzijiet ma jkunux disponibbli, jistgħu jintużaw metodoloġiji oħra, fejn dan ikun xieraq.
Id-dħul li huwa direttament jew indirettament relatat mal-forniment ta’ servizz pubbliku, bħad-dħul millbejgħ tal-biljetti jew mill-bejgħ ta' ikel u xorb, għandu jitnaqqas mill-ispejjeż li jintalbu kumpens għalihom.
It-tħaddim tas-servizzi pubbliċi ta’ trasport tal-passiġġieri taħt kuntratt għal servizz pubbliku minn impriża
ta’ trasport involuti wkoll f’operazzjonijiet kummerċjali oħra jista’ jwassal għal effetti pożittivi tan-netwerk
riżultanti. Pereżempju, billi jaqdi ċertu netwerk taħt kuntratt għal servizz pubbliku li huwa marbut ma’ rotot
oħra operati f’termini kummerċjali, operatur jista’ jżid il-bażi tal-klijenti tiegħu. Il-Kummissjoni tilqa’ l-effetti
tan-netwerk li jirriżultaw, bħal dawk li jġibu magħhom l-iskedar integrat u l-arranġamenti fejn il-passiġġier
jixtri biljett wieħed u bih ikun jista’ jibdel il-linji, sakemm dawn ikunu maħsuba biex ikunu ta’ benefiċċju
għall-passiġġieri. Il-Kummissjoni hija konxja wkoll tad-diffikultajiet prattiki biex jiġu kkwantifikati dawn lefffetti potenzjali tan-netwerk. Minkejja dan, skont l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007,
kwalunkwe benefiċċju finanzjarju kwantifikabbli bħal dan għandu jitnaqqas mill-ispejjeż li għalihom jintalab
kumpens.
2.4.3. Artikolu 4(1) u l-Anness. Il-kunċett ta' “qligħ raġonevoli”
L-Artikolu 4(1)(c) jipprovdi li l-ispejjeż li għandhom jitqiesu f’kuntratt għal servizz pubbliku jistgħu jinkludu
“dħul adegwat fuq il-kapital.” L-Anness jispeċifika li l-kumpens għal obbligu ta’ servizz pubbliku ma jistax
jeċċedi l-effett finanzjarju nett tal-obbligu, iddefinit billi jitnaqqsu l-ispejjeż mid-dħul iġġenerat mill-operazz
jonijiet ta’ servizz pubbliku, minn fejn jitnaqqas id-dħul potenzjali miksub min-netwerk, b’żieda ta’ “qligħ
raġonevoli”.
L-Anness jiddikjara li “ ‘qligħ raġonevoli’ għandu jiġi mifhum 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 loperatur ta’ servizz pubbliku permezz tal-intervent tal-awtorità pubblika.” Madankollu, mhumiex offruti
aktar linji gwida dwar il-livell korrett ta’ “dħul fuq il-kapital” jew “qligħ raġonevoli”.
Filwaqt li l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat talUnjoni Ewropea għall-kumpens mogħti għall-fornitura ta' servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali (1) (ilKomunikazzjoni SIEĠ) hija bbażata fuq bażi legali differenti mir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 u
għalhekk mhux applikabbli f'każijiet fejn il-kumpens jitħallas għal obbligi ta' servizz pubbliku fit-trasport
bl-art, din tipprovdi xi gwida dwar l-istabbiliment tal-livell ta' qligħ raġonevoli li jista' jservi bħala indikatur
għall-awtoritajiet kompetenti meta jingħataw kuntratti għal servizzi pubbliċi taħt ir-Regolament (KE) Nru
1370/2007 (2). Il-Komunikazzjoni SIEĠ tispjega li “fejn teżisti remunerazzjoni tas-suq ġeneralment aċċettata
għal servizz partikolari, dik ir-remunerazzjoni tas-suq tipprovdi l-aqwa punt ta’ riferiment għall-kumpens
fin-nuqqas ta’ sejħa għall-offerti” (3). Dawn il-punti ta’ riferiment idealment ikunu misjuba fl-istess settur ta’
attività, b’karatteristiċi simili u fl-istess Stat Membru. Għaldaqstant, il-qligħ raġonevoli għandu jkun konformi
mal-kundizzjonijiet normali tas-suq u ma għandux jaqbeż dak li jkun meħtieġ biex jirrifletti l-livell ta’ riskju
tas-servizz mogħti.
Madankollu, dawn il-punti ta' riferiment mhux dejjem jeżistu. F’dak il-każ, il-livell ta’ qligħ raġonevoli jista’
jiġi stabbilit billi jitqabbel il-marġni ta’ qligħ meħtieġ minn impriza tipika mmexxija tajjeb attiva fl-istess
settur biex tipprovdi s-servizz inkwistjoni (4).
Mod standard kif jiġi mitkejjel id-dħul fuq il-kapital ta' kuntratt għal servizz pubbliku huwa li titqies ir-rata
interna ta' redditu (IRR) li l-kumpanija tagħmel fuq il-kapital investit matul it-tul ta' ħajja tal-kuntratt, jiġifieri
l-IRR fuq il-flussi tal-flus tal-kuntratt. Madankollu, jistgħu jintużaw ukoll miżuri ta' kontabbiltà, bħar-redditi
azzjonarji (ROE), il-qligħ fuq il-kapital użat (ROCE) jew indikaturi ekonomiċi oħra ġeneralment aċċettati
għad-dħul fuq il-kapital.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

ĠU C 8, 11.1.2012, p. 4.
Ara b’mod partikolari l-punt 61 tal-Komunikazzjoni SIEĠ.
Il-punt 69 tal-Komunikazzjoni SIEĠ.
Fil-Komunikazzjoni SIEĠ tingħata gwida ulterjuri dwar dak li għandu jiġi kkunsidrat bħala “impriża tipika mmexxija
tajjeb”. Ara b’mod partikolari l-punti 70-76.
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Għandu jiġi nnutat li dawn l-indikaturi jistgħu jiġu influwenzati bil-metodi ta’ kontabbiltà użati millkumpanija u jirriflettu s-sitwazzjoni tal-kumpanija f’sena partikolari biss. Meta dan ikun il-każ, għandu
jiġi żgurat li l-prattiki ta’ kontabbiltà tal-kumpanija jkunu jirriflettu r-realtà ekonomika fit-tul tal-kuntratt
għal servizz pubbliku. F’dak il-kuntest, kull meta jkun fattibbli, il-livell ta’ qligħ raġonevoli għandu jiġi
vvalutat matul it-tul ta’ ħajja tal-kuntratt għal servizz pubbliku. Għandu jittieħed kont tad-differenzi filmudelli ekonomiċi tat-trasport bil-ferroviji, bit-tramms, bil-metro u bix-xarabank. Pereżempju, filwaqt li ttrasport ferrovjarju huwa ġeneralment intesiv ħafna fil-kapital, it-trasport bix-xarabank għandu tendenza li
jkun iktar dipendenti fuq spejjeż personali.

Fi kwalunkwe każ, skont iċ-ċirkostanzi partikolari ta’ kull kuntratt għal servizz pubbliku, hija meħtieġa
valutazzjoni każ b’każ mill-awtorità kompetenti biex jiġi stabbilit il-livell adegwat ta’ qligħ raġonevoli. Fost
affarijiet oħra, din għandha tqis il-karatteristiċi speċifiċi tal-impriża inkwistjoni, ir-remunerazzjoni normali
tas-suq għal servizzi simili u l-livell ta’ riskju involut f’kull kuntratt għal servizz pubbliku. Pereżempju,
kuntratt għal servizz pubbliku li jinkludi dispożizzjonijiet speċifiċi li jipproteġu l-livell ta’ kumpens f’każ
ta’ spejjeż mhux previsti huwa anqas riskjuż minn kuntratt għal servizz pubbliku li ma jkunx jinkludi dawn
il-garanziji. Għaldaqstant, sakemm il-fatturi l-oħra jibqgħu l-istess, il-qligħ raġonevoli fil-kuntratt ta’ qabel
għandu jkun anqas milli fit-tieni kuntratt.

Ġeneralment, irid jitħeġġeġ l-użu tal-inċentivi fl-effiċjenza fil-mekkaniżmu ta' kumpens (1). Għandu jiġi
enfasizzat li skemi ta' kumpens li sempliċiment ikopru l-ispejjeż attwali kif iseħħu jipprovdu ftit inċentivi
għal kumpanija ta' trasport biex trażżan l-ispejjeż jew biex issir aktar effiċjenti maż-żmien. Għalhekk, l-użu
tagħhom għandu jiġi limitat għal każijiet fejn ikun hemm nuqqas ta' ċertezza kbira dwar l-ispejjeż u lfornitur tat-trasport jeħtieġ grad għoli ta' protezzjoni kontra n-nuqqas ta' ċertezza.

2.4.4. Artikolu 4(1) u (2) u l-Anness. Kumpens riċevut għal obbligu ta’ servizz pubbliku ma jitħallix jintuża biex jiġu
sussidjati reċiprokament l-attivitajiet kummerċjali
Meta fornitur ta’ servizz pubbliku jwettaq ukoll attivitajiet kummerċjali, huwa meħtieġ li jiġi żgurat li lkumpens pubbliku li jirċievi ma jintużax biex isaħħaħ il-pożizzjoni kompetittiva tiegħu fl-attivitajiet
kummerċjali tiegħu. F’dan il-kuntest, l-Anness jistabbilixxi regoli biex jiġi evitat is-sussidjar reċiproku talattivatjiet kummerċjali bi dħul mill-operazzjonijiet tas-servizz pubbliku. Dawn ir-regoli essenzjalment jikkon
sistu fis-separazzjoni tal-kontabbiltà bejn iż-żewġ tipi ta’ attivitajiet (servizz pubbliku u kummerċjali) u
metodu tajjeb ta’ allokazzjoni tal-ispejjeż li jirrifletti l-ispejjeż reali biex jiġi pprovdut is-servizz pubbliku.

L-Artikolu 4(1) u (2), flimkien mar-regoli stabbiliti fl-Anness, jeħtieġu spejjeż u dħul li jappartjenu għallforniment ta’ servizzi taħt kull kuntratt għal servizz pubbliku mogħti lil impriża tat-trasport u għal attivi
tajiet kummerċjali, biex jiġu allokati b’mod korrett bejn iż-żewġ tipi ta’ attivitajiet. Dan biex jiġi mmonitorjat
b’mod effettiv il-kumpens pubbliku u s-sussidjar reċiproku bejn iż-żewġ attivitajiet. L-adegwatezza tal-miżuri
ta’ qsim tal-ispejjeż u ta’ delimitazzjoni bejn l-obbligu ta’ servizz pubbliku u l-attivitajiet kummerċjali hija
kruċjali f’dan ir-rigward. Pereżempju, meta l-modi ta’ trasport (bħal vetturi ferrovjarji jew xarabanks) jew assi
jew servizzi oħra li jkunu meħtieġa biex jitwettaq l-obbligu ta' servizz pubbliku (bħal uffiċċji, persunal jew
stazzjonijiet) ikunu maqsuma bejn is-servizz pubbliku u l-attivitajiet kummerċjali, l-ispejjeż ta’ kull wieħed
għandhom jiġu allokati għaż-żewġ tipi differenti ta’ attivitajiet skont il-piż relattiv tagħhom fis-servizzi tattrasport globali pprovduti mill-impriża tat-trasport.

Jekk, pereżempju, is-servizz pubbliku u l-attivitajiet kummerċjali tal-istess impriża tat-trasport kienu jużaw xi
servizzi fl-istazzjonijiet, iżda l-ispejjeż sħaħ ta’ dawk is-servizzi kienu ġew allokati biss lill-attivitajiet ta’
servizz pubbliku, dan jikkostitwixxi sussidjar reċiproku li huwa inkumpatibbli mar-Regolament (KE) Nru
1370/2007. Id-Direttiva 2012/34/EC tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 li
tistabbilixxi żona ferrovjarja unika Ewropea (2) tistipula wkoll obbligi speċifiċi għas-separazzjoni tal-kontijiet
tal-impriżi ferrovjarji.
(1) Ara b’mod partikolari l-punt 7 tal-Anness tar-Regolament.
(2) ĠU L 343, 14.12.2012, p. 32. Ara l-Artikolu 6 dwar is-separazzjoni tal-kontijiet tal-impriżi ferrovjarji u l-amminis
traturi infrastrutturali tal-ferrovija.
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Kull kuntratt għal servizz pubbliku għandu jkun fih regoli speċifiċi dwar il-kumpens u għandu jagħti lok
għal entrati ta’ kontabbiltà speċifiċi. Fi kliem ieħor, jekk l-istess impriża tkun daħlet f’diversi kuntratti għal
servizzi pubbliċi, il-kontijiet tal-impriżi tat-trasport għandhom jispeċifikaw liema kumpens pubbliku jikkor
rispondi għal liema kuntratt għal servizz pubbliku. Fuq talba bil-miktub tal-Kummissjoni, dawn il-kontijiet
iridu jkunu disponibbli skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007.

2.4.5. Artikolu 4(1). Tfassil ta' skemi ta' kumpens biex jippromwovu l-effiċjenza
Il-premessa 27 tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007 tiddikjara li fil-każ ta’ għoti dirett jew regoli ġenerali, ilparametri għall-kumpens għandhom jiġu stabbiliti b’tali mod li l-kumpens ikun xieraq u jirrifletti “xewqa
għall-effiċjenza u l-kwalità ta’ servizz.” Dan ifisser li l-awtoritajiet kompetenti għandhom, permezz talmekkaniżmu ta’ kumpens, jħeġġu l-fornituri tas-servizz biex isiru aktar effiċjenti, billi jipprovdu l-livell u
l-kwalità ta’ servizz meħtieġa bl-anqas riżorsi possibbli.

Ir-regoli dwar il-kumpens fir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 iħallu ċerta libertà lill-awtoritajiet kompetenti
biex ifasslu skemi ta’ inċentivi għall-fornitur tas-servizz pubbliku. Fi kwalunkwe każ, l-awtoritajiet kompe
tenti huma obbligati “jippromwovu ż-żamma jew l-iżvilupp ta’ ġestjoni effettiva min-naħa tal-operatur ta'
servizz pubbliku, li tista’ tkun is-suġġett ta’ valutazzjoni oġġettiva” (punt 7 tal-Anness). Dan jimplika li ssistema ta’ kumpens għandha titfassal biex tiżgura mill-anqas li maż-żmien isir ċertu titjib fl-effiċjenza.

Madankollu, l-inċentivi fl-effiċjenza għandhom ikunu proporzjonati u jibqgħu f'livell raġonevoli, billi jieħdu
kont tad-diffikultà biex jinkisbu l-objettivi ta' effiċjenza. Pereżempju, dan jista’ jiġi żgurat permezz ta’ qsim
ibbilanċjat ta’ kwalunkwe inċentiv marbut mat-titjib fl-effiċjenza bejn l-operatur, l-awtoritajiet pubbliċi u/jew
l-utenti. Fi kwalunkwe każ, jeħtieġ li titwaqqaf sistema biex tiżgura li l-impriża ma tkunx awtorizzata
żżomm benefiċċji ta' effiċjenza sproporzjonati. Barra minn hekk, il-parametri ta' dawn l-iskemi ta' inċentiva
iridu jkunu ddefiniti bis-sħiħ u eżattament fil-kuntratt għal servizz pubbliku.

Madankollu, l-inċentivi biex jiġu pprovduti servizzi pubbliċi aktar effiċjenti ma għandhomx jipprevjenu lforniment ta’ servizzi ta’ kwalità għolja. Fil-kuntest tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007, l-effiċjenza
għandha tinftiehem bħala r-relazzjoni bejn il-kwalità jew il-livell tas-servizzi pubbliċi u r-riżorsi użati biex
jiġu pprovduti dawk is-servizzi. Għaldaqstant, l-inċentivi fl-effiċjenza għandhom jiffokaw fuq it-tnaqqis talispejjeż u/jew fuq iż-żieda tal-kwalità jew tal-livell ta’ servizz.

2.4.6. Artikolu 6(1). Ċirkostanzi li taħthom il-Kummissjoni se tinvestiga jekk skema ta' kumpens tikkonformax marRegolament (KE) Nru 1370/2007
Kumpens għal servizz pubbliku mħallas skont ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 huwa eżentat mirrekwiżit ta’ notifika għal għajnuna mill-Istat qabel ma dan jiġi implimentat kif stabbilit fl-Artikolu 108(3)
tat-TFUE. Madankollu, il-Kummissjoni tista’ tintalab li tivvaluta skema ta’ kumpens għal raġunijiet ta’
ċertezza legali jekk Stat Membru ma jkunx ċert jekk l-iskema tikkonformax mar-Regolament. Il-Kummissjoni
tista' tivvaluta wkoll skema ta’ kumpens abbażi ta’ lment jew investigazzjoni ex officio, jekk tkun konxja li
hemm evidenza li turi nuqqas ta’ konformità tal-iskema mar-regoli ta’ kumpens tar-Regolament.

2.4.7. Artikolu 6(1). Differenzi bejn l-investigazzjonijiet ex-ante u ex-post tal-Kummissjoni dwar l-iskemi ta’ kumpens
Id-differenza ewlenija bejn l-investigazzjonijiet ex ante u ex post tal-Kummissjoni dwar l-iskemi ta' kumpens
hija relatata maż-żmien li fih il-Kummissjoni tivvaluta l-iskema, mhux fil-metodu użat għall-analiżi jekk ikun
hemm kumpens żejjed.

Meta tivvaluta jekk skema ta' kumpens tipprevenix il-kumpens żejjed ex ante, pereżempju fil-kuntest ta'
notifika, il-Kummissjoni se tivvaluta, fost affarijiet oħra, il-parametri preċiżi ta' kumpens. B'mod partikolari,
se toqgħod attenta għall-kategoriji tal-ispejjeż li jittieħdu kont biex jiġi kkalkulat il-kumpens, kif ukoll għallivell propost ta' qligħ raġonevoli. Barra minn hekk, se tqis ukoll jekk hemmx fis-seħħ mekkaniżmu adegwat
biex jiżgura li, f'każ li d-dħul mill-forniment ta' servizzi pubbliċi jkun ogħla minn dak mistenni matul it-tul
ta' ħajja ta' kuntratt għal servizz pubbliku, l-operatur ma jitħallix iżomm kumpens eċċessiv addizzjonali fuq
l-ispejjeż netti attwali, fuq il-marġni ta' qligħ raġonevoli u fuq kwalunkwe inċentiv għat-titjib fl-effiċjenza
stipulati fil-kuntratt.
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Il-kuntratt għal servizz pubbliku jrid fi prinċipju jipprovdi wkoll għal verifiki regolari matul it-tul ta' ħajja
tal-kuntratt sabiex, fi stadju bikri, jiġu identifikati u evitati milli jibdew sitwazzjonijiet ċari ta' kumpens
żejjed, b'mod partikolari fil-każ ta' kuntratti fuq perjodu twil ta' żmien. L-awtoritajiet kompetenti huma
obbligati li jivverifikaw il-konformità mat-termini tal-kuntratt għal servizz pubbliku matul it-tul ta' ħajja talkuntratt. Jistgħu jiġu żviluppati għodod kompjuterizzati biex jgħinu fit-twettiq ta’ dawn il-verifiki b’mod
standardizzat. Il-kumpens żejjed għandu jiġi vvalutat b’mod separat għal kull kuntratt għal servizz pubbliku
biex jiġi evitat qligħ żejjed għal servizzi pubbliċi individwali li tittieħed il-medja tagħhom minn diversi
kuntratti.
Fil-każ ta’ investigazzjoni ex-post, biex jiġi vverifikat jekk il-kumpens riċevut huwiex aktar mill-effett finan
zjarju tas-servizz pubbliku, kif iddefinit fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007, dan jista’ jsir abbażi
tad-dħul finanzjarju attwali u d-dejta dwar l-ispiża, peress li l-iskemi ta’ kumpens ikunu diġà daħlu fis-seħħ.
Madankollu, il-metodu xorta waħda ma nbidilx: il-kumpens ma għandux jeċċedi l-ammont li l-impriża
kienet intitolata għalih skont il-parametri stabbiliti minn qabel fil-kuntratt, anke jekk dan l-ammont ma
jkunx biżżejjed biex ikopri l-ispejjeż netti attwali.
2.4.8. Artikolu 1(1) u Artikolu 6(1). Żgurar li l-awtoritajiet kompetenti se jħallsu lill-operaturi kumpens “xieraq”
għat-twettiq tal-obbligi ta’ servizz pubbliku
Skont l-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007, “ l-iskop ta' dan ir-Regolament huwa li jiddefinixxi
il-mod kif, skond ir-regoli tal-liġi (tal-Unjoni), l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jaġixxu fil-qasam tat-trasport
pubbliku ta' passiġġieri biex jiggarantixxu l-forniment ta' servizzi ta' interess ġenerali li huma fost l-affarijiet
l-oħra iktar numerużi, iktar sikuri, ta' kwalità ogħla jew ta' prezz orħos minn dawk li l-forza tas-suq
waħedha tista' tippermetti. Għal dan il-għan, dan ir-Regolament jistabbilixxi l-kondizzjonijiet li taħthom lawtoritajiet kompetenti, meta jimponu obbligi ta' servizz pubbliku jew jikkonkludu kuntratti għal servizzi
pubbliċi, jikkumpensaw lill-operaturi ta' servizz pubbliku għall-ispejjeż li jkunu għamlu u/jew jagħtu drittijiet
esklużivi bi tpattija għall-operat ta' obbligi tat-trasport pubbliku.” Barra dan, f'konformità mal-punt 7 talAnness tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007, “il-metodu ta' kumpens għandu jippromwovi ż-żamma jew liżvilupp ta' (…) il-forniment ta' servizzi tat-trasport tal-passiġġieri ta' standard għoli biżżejjed.”
Dan ifisser li r-regoli tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007 mhux biss għandhom l-għan li jipprevjenu
kwalunkwe kumpens żejjed għall-obbligi ta’ servizz pubbliku, iżda għandhom l-għan li jiżguraw li l-offerta
ta’ servizzi pubbliċi ddefinita fil-kuntratt għal servizz pubbliku hija finanzjarjament sostenibbli biex jintlaħaq
u jinżamm livell għoli ta’ kwalità ta’ servizz. Għaldaqstant, l-obbligu ta’ servizz pubbliku għandu jiġi
kkumpensat b’mod xieraq sabiex il-fondi proprji tal-operatur taħt kuntratt għal servizz pubbliku ma jonqsux
fuq medda twila ta’ żmien, u b’hekk ikun possibbli li jiġu sodisfatti b’mod effiċjenti l-obbligi tiegħu taħt ilkuntratt u ż-żamma tal-forniment ta’ servizzi tat-trasport tal-passiġġieri ta’ standard għoli kif imsemmi filpunt 7 tal-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007.
Fi kwalunkwe każ, jekk l-awtorità kompetenti ma tħallasx kumpens xieraq, tkun f’riskju li tnaqqas l-għadd
ta’ offerti sottomessi bħala rispons għal proċedura ta’ sejħa kompetittiva għall-offerti għall-għoti ta’ kuntratt
għal servizz pubbliku, toħloq diffikultajiet finanzjarji serji għall-operatur jekk il-kuntratt għal servizz pubb
liku jingħata direttament u/jew tnaqqas il-livell u l-kwalità inġenerali tas-servizzi pubbliċi provduti matul ittul ta' ħajja tal-kuntratt.
2.5. Pubblikazzjoni u trasparenza
Il-gwida interpretattiva provduta f'dan il-kapitolu tkopri l-obbligu tal-awtoritajiet kompetenti li jippubblikaw
rapporti annwali dwar il-kuntratti għal servizzi pubbliċi li huma responsabbli għalihom kif ukoll l-obbligi
tagħhom li jiżguraw trasparenza dwar l-għoti ta' kuntratti għal servizzi pubbliċi qabel u wara l-proċedura ta'
għoti.
2.5.1. Artikolu 7(1). Obbligi ta’ pubblikazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti fir-rigward tar-rapporti annwali tagħhom
dwar il-kuntratti għal servizzi pubbliċi taħt ir-responsabbiltà tagħhom
L-Artikolu 7(1) jeħtieġ li kull awtorità kompetenti tippubblika rapport aggregat darba f’sena dwar l-obbligi
ta’ servizz pubbliku li hija responsabbli għalihom, l-operaturi pubbliċi ta’ servizz magħżula u l-ħlasijiet ta’
kumpens u d-drittijiet esklużivi mogħtija lill-operaturi pubbliċi ta’ servizz permezz ta’ rimborż. Dan irrapport għandu jiddistingwi bejn trasport bix-xarabank u trasport bil-ferrovija, jippermetti li l-prestazzjoni,
il-kwalità u l-finanzjament tan-netwerk tat-trasport pubbliku jkunu mmonitorjati u vvalutati u, jekk ikun
xieraq, għandu jipprovdi informazzjoni dwar in-natura u l-firxa tad-drittijiet esklużivi li jkunu ngħataw.
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Il-Kummissjoni tifhem it-terminu “rapport aggregat” fis-sens li awtorità kompetenti għandha tippubblika
rapport komprensiv dwar il-kuntratti għal servizzi pubbliċi li tkun tat, filwaqt li dawn il-kuntratti għandhom
ikunu kollha identifikati individwalment. Għalhekk, minbarra l-valuri totali, l-informazzjoni provduta
għandha tirreferi għal kull kuntratt, filwaqt li tiżgura l-protezzjoni tal-interessi kummerċjali leġittimi taloperaturi kkonċernati.
L-operaturi tat-trasport pubbliku jridu jipprovdu l-informazzjoni u d-dejta kollha lill-awtorità kompetenti
sabiex din tal-aħħar tkun tista' tikkonforma mal-obbligi tagħha ta' pubblikazzjoni.
Biex jintlaħaq l-objettiv ta’ din id-dispożizzjoni, li huwa l-monitoraġġ u l-valutazzjoni tan-netwerk pubbliku
ta’ trasport b’mod sinifikanti li jippermetti l-paragun ma’ netwerks pubbliċi oħra ta’ trasport f’qafas tras
parenti u strutturat, il-Kummissjoni tħeġġeġ lill-Istati Membri u l-awtoritajiet tagħhom biex jiżguraw b’mod
volontarju l-faċilità ta’ aċċess għal din l-informazzjoni u li jippermettu li jsiru paraguni utli. Pereżempju, dan
jista’ jfisser li l-informazzjoni tiġi ppubblikata fuq websajt ċentrali bħal dik ta’ assoċjazzjoni ta’ awtoritajiet
kompetenti jew dik tal-ministeru tat-trasport. L-informazzjoni u d-dejta għandhom ukoll jiġu ppreparati
b’mod li huwa metodoloġikament konsistenti u ppreżentati f’unitajiet komuni ta’ miżura.
2.5.2. Artikolu 7(2) u (3). Possibbiltajiet tal-awtoritajiet kompetenti li jwettqu l-obbligi ta’ pubblikazzjoni fir-rigward
tal-kuntratti għal servizzi pubbliċi skont l-Artikolu 7(2) u (3)
L-awtoritajiet kompetenti għandhom ċerti obbligi taħt l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007
biex jippubblikaw l-għoti maħsub (u konkluż) tal-kuntratti għal servizzi pubbliċi f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni
Ewropea.
L-Artikolu 7(2) jiddikjara li mill-anqas sena qabel il-pubblikazzjoni ta’ sejħa għall-offerti jew l-għoti dirett ta’
kuntratt għal servizz pubbliku, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jippubblikaw ċerta informazzjoni dwar
il-kuntratt previst f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
L-Artikolu 7(3) jiddikjara li fi żmien sena mill-għoti dirett ta’ kuntratt għal servizz pubbliku għas-servizzi
ferrovjarji, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jippubblikaw ċerta informazzjoni dwar il-kuntratt mogħti.
Is-servizzi tal-Kummissjoni żviluppaw kampjun ta’ formoli u proċeduri li jippermettu li l-awtoritajiet kompe
tenti jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ dawn il-pubblikazzjonijiet. Bil-possibbiltà tal-użu mill-ġdid tad-dejta, ilformoli u l-proċedura ta’ pubblikazzjoni għandhom jippermettu wkoll lill-awtoritajiet kompetenti, jekk dawn
ikunu jixtiequ, biex jiksbu sinerġiji bil-pubblikazzjoni ta’ sejħa pubblika għall-offerti għas-servizzi skont lArtikolu 5(3) tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007.
II-formoli ġew imfassla biex jissodisfaw ir-rekwiżiti li ġejjin:
— biex jagħtu aċċess faċli lill-awtoritajiet għall-applikazzjoni tal-web, biex jinnavigaw fl-applikazzjoni talweb u biex ikunu jinftiehmu u ċari;
— biex jiddistingwu b’mod ċar ir-rekwiżiti ta’ pubblikazzjoni taħt ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 mirrekwiżiti ta’ pubblikazzjoni taħt id-Direttivi 2014/23/UE, 2014/24/UE u 2014/25/UE;
— biex jitolbu livell ta’ dettall ta' informazzjoni li ma jkunx meqjus bħala piż żejjed u għalhekk ikun jista’
jiġi aċċettat mill-awtoritajiet;
— biex ikunu adattati għall-ħolqien ta’ statistika utli dwar il-proċedura ta’ għoti ta’ kuntratti għal servizzi
pubbliċi u għalhekk dwar l-implimentazzjoni effettiva tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007.
Matul l-2013, l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet għamel disponibbli proċedura ta’ pubblikazzjoni onlajn fuq
“eNotices” (1). Il-proċedura hija bbażata fuq il-kampjun ta’ formoli għall-pubblikazzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali talUnjoni Ewropea, skont l-Artikolu 7(2) u 3 tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007. Il-pubblikazzjoni ta' infor
mazzjoni dwar kuntratti għal servizzi pubbliċi mogħtija b'mod dirett għat-trasport ferrovjarju f'Il-Ġurnal
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 7(3) hija magħmula fuq bażi volontarja.
(1) http://simap.europa.eu/enotices/choiceLanguage.do
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2.5.3. Artikolu 7(4). Dritt tal-partijiet interessati li jitolbu informazzjoni dwar il-kuntratti għal servizzi pubbliċi li
għandhom jingħataw qabel id-data attwali tal-għotja
L-Artikolu 7(4) jipprovdi li awtorità kompetenti, meta tiġi mitluba dan minn parti interessata, għandha
tibgħat ir-raġunijiet għall-għoti dirett ta’ kuntratt għal servizz pubbliku. Il-Premessa 30 tiddikjara li “kuntratti
għal servizz pubbliku li jingħataw direttament għandhom ikunu suġġetti għal aktar trasparenza.” Din
għandha tinqara flimkien mal-Premessa 29, li tiddikjara l-ħtieġa li tiġi ppubblikata l-intenzjoni li jingħata
kuntratt u li l-operaturi pubbliċi potenzjali ta’ servizz ikunu jistgħu jirreaġixxu. Awtorità kompetenti trid
tistabbilixxi l-intenzjoni tagħha li tagħti kuntratt b'mod dirett f'mill-inqas sena bil-quddiem, peress li din linformazzjoni għandha tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (Artikolu 7(2), b’mod parti
kolari l-punt (b)). Għaldaqstant, il-partijiet interessati jitqiegħdu f'sitwazzjoni li jifformulaw mistoqsijiet
żmien twil qabel jingħata l-kuntratt, li jseħħ sa mhux aktar tard minn sena wara. Sabiex tingħata protezzjoni
legali effettiva, l-informazzjoni mitluba skont l-Artikolu 7(4) għandha tiġi provduta mingħajr dewmien
żejjed.

Mid-definizzjoni tagħhom stess, il-fatt li l-kuntratti jsiru aktar trasparenti huwa relatat ukoll mal-proċedura
għall-għoti ta’ kuntratt. Għaldaqstant, it-trasparenza akbar meħtieġa mill-premessa 30 ma timplikax biss
trasparenza wara l-għoti ta’ kuntratt, iżda hija relatata wkoll mal-proċedura qabel ma l-kuntratt jingħata
effettivament lill-operatur pubbliku kkonċernat.

2.6. Arranġamenti ta' tranżizzjoni
Dan il-kapitolu jipprovdi gwida interpretattiva dwar ċerti aspetti tad-dispożizzjonijiet dwar arranġamenti ta'
tranżizzjoni li jikkonċernaw kuntratti mogħtija qabel id-dħul fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007 u
dawk mogħtija matul il-perjodu trażitorju mill-2009 sa Diċembru 2019.

2.6.1. Artikolu 8(2). Kamp ta' applikazzjoni tal-perjodu ta' trażizzjoni ta' 10 snin li jibda mit-3 ta' Diċembru 2009
L-Artikolu 8(2) jiddikjara li, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3 tiegħu, “l-għoti ta’ kuntratti għal servizz
pubbliku bil-ferrovija u bit-triq għandu jikkonforma mal-Artikolu 5 mit-3 ta’ Diċembru 2019.” Matul ilperjodu ta’ tranżizzjoni, l-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jikkonformaw gradwalment malArtikolu 5 biex jevitaw problemi strutturali serji, b’mod partikolari relatati mal-kapaċità ta’ trasport.

L-Artikolu 8(2) jirreferi għall-Artikolu 5 fl-intier tiegħu. Madankollu, il-Kummissjoni tqis li f’dan il-kuntest
huwa pertinenti biss l-Artikolu 5(3) li jikkonċerna l-obbligu li jiġu applikati proċeduri miftuħa, trasparenti,
mhux diskriminatorji u ġusti meta jingħataw kuntratti għal servizzi pubbliċi. Kif iddikjarat fil-premessa 31, lobjettiv tad-dispożizzjonijiet ta’ trażizzjoni huwa li jingħata biżżejjed żmien lill-awtoritajiet kompetenti u lilloperaturi ta’ servizz pubbliku biex jadattaw id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1370/2007. Lobbligu impost fuq l-Istati Membri biex jikkonformaw gradwalment mal-Artikolu 5 huwa raġonevoli biss
fir-rigward tal-obbligu li jiġu applikati proċeduri miftuħa, trasparenti, mhux diskriminatorji u ġusti meta
jingħataw kuntratti għal servizzi pubbliċi. Ma jkunx jagħmel sens li l-Istati Membri japplikaw “gradwalment”
il-kunċett ta’ operatur intern jew l-eċċezzjonijiet iddefiniti fil-paragrafi 4, 5 u 6 tal-Artikolu 5 tar-Regolament
(KE) Nru 1370/2007 peress li jintroduċu dispożizzjonijiet inqas stretti meta mqabbla mal-prinċipji ġenerali
tat-Trattat u l-ġurisprudenza korrispondenti. Ma jidhirx raġonevoli wkoll li wieħed jgħid li l-leġiżlatur ried
jipposponi l-applikazzjoni sħiħa tal-Artikolu 5(7) dwar il-garanziji proċedurali u r-reviżjoni ġuridika sat-3 ta’
Diċembru 2019.

2.6.2. Artikolu 8(2). Obbligi tal-Istati Membri matul il-perjodu ta' tranżizzjoni sat-2 ta' Diċembru 2019
L-Artikolu 8(2) jipprovdi li fi żmien sitt xhur mill-ewwel nofs tal-perjodu ta’ tranżizzjoni (sat-3 ta’ Mejju
2015), “l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni rapport ta’ progress, li jenfasizza l-implimen
tazzjoni ta’ kwalunkwe għoti gradwali ta’ kuntratti għal servizz pubbliku skond l-Artikolu 5.” Dan jindika
b’mod ċar li l-Istati Membri ma jistgħux jistennew sat-2 ta’ Diċembru 2019 qabel ma jibdew jikkonformaw
mar-regola ġenerali li tiżgura proċeduri ta’ sejħa kompetittiva għall-offerti għall-kuntratti għal servizzi pubb
liċi li huma miftuħa għall-operaturi kollha fuq bażi ġusta, trasparenti u mhux diskriminatorja. L-Istati
Membri għandhom jieħdu miżuri xierqa biex jikkonformaw gradwalment mar-rekwiżit matul il-perjodu
ta’ tranżizzjoni biex jevitaw sitwazzjoni fejn il-kapaċità ta’ trasport disponibbli fis-suq pubbliku tat-trasport
ma tħallix lill-operaturi tat-trasport jirrispondu b’mod sodisfaċenti għall-proċeduri kollha ta’ sejħa kompe
tittiva għall-offerti li titnieda fl-aħħar tal-perjodu ta’ tranżizzjoni.
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2.6.3. Artikolu 8(3). Tifsira ta' “tul ta’ żmien limitat meta mqabbel mat-tul ta’ żmien speċifikat fl-Artikolu 4”
L-Artikolu 8(3)(d) jiddikjara li l-kuntratti għal servizzi pubbliċi mogħtija “mis- 26 ta’ Lulju 2000 u qabel it3 ta’ Diċembru 2009 abbażi ta’ proċedura li mhijiex proċedura ġusta u kompetittiva ta’ sejħiet għall-offerti
(…) jistgħu jibqgħu fis-seħħ sakemm jiskadu, kemm-il darba jkollhom tul ta’ żmien limitat meta mqabbel
mat-tul ta’ żmien speċifikat fl-Artikolu 4.”
Il-Kummissjoni tqis li t-terminu “mqabbel mat-tul ta’ żmien speċifikat fl-Artikolu 4” għandu jiġi interpretat
b’mod restrittiv, sabiex ikun żgurat li l-Istati Membri jaħdmu biex jiksbu l-objettivi tar-Regolament mid-data
tad-dħul fis-seħħ tiegħu fit-3 ta' Diċembru 2009. Għaldaqstant, il-Kummissjoni hija tal-fehma li jkun
raġonevoli jekk jitqies li t-tul tal-kuntratti għal servizzi pubbliċi għandu jkun simili għal dawk indikati flArtikolu 4.
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Stedina biex jitressqu kummenti dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar ilFunzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-għajnuna de minimis fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura
(2014/C 92/02)
Il-partijiet interessati jistgħu jressqu l-kummenti tagħhom fi żmien xahar mid-data tal-pubblikazzjoni ta’ dan
l-abbozz ta’ Regolament lil:
European Commission
Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Posta elettronika: mare-aidesdetat@ec.europa.eu
It-test jinsab ukoll fuq il-websajt:
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/de-minimis-regulation-second-draft/index_en.
htm

ABBOZZ REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru …/…
tat-28 ta’ Marzu 2014
dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
għall-għajnuna de minimis fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura
(2014/C 92/03)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni
Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 108(4) tiegħu,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru
994/98 tas-7 ta' Mejju 1998 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli
107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
għal ċertu kategoriji ta' għajnuna Statali orizzontali (1),
Wara li ppubblikat abbozz ta’ dan ir-Regolament (2),
Wara li kkonsultat lill-Kumitat Konsultattiv dwar l-Għajnuna
mill-Istat,
Billi:
(1)

Il-finanzjament mill-Istat li jissodisfa l-kriterji fl-Arti
kolu 107(1) tat-Trattat jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat
u jeħtieġ li jkun notifikat lill-Kummissjoni permezz talArtikolu 108(3) tat-Trattat. Madankollu, skont l-Arti
kolu 109 tat-Trattat, il-Kunsill jista’ jiddetermina l-kate
goriji tal-għajnuna li huma eżentati minn dan ir-rekwiżit
ta’ notifika. Skont l-Artikolu 108(4) tat-Trattat, ilKummissjoni tista’ tadotta regolamenti marbuta ma'
dawn il-kategoriji ta’ għajnuna mill-Istat. Permezz tarRegolament (KE) Nru 994/98, il-Kunsill iddeċieda, b’kon
formità mal-Artikolu 109 tat-Trattat, li għajnuna de
minimis tista’ tikkostitwixxi kategorija bħal din. Fuq dik
il-bażi, l-għajnuna de minimis, bħala għajnuna mogħtija lil
impriża waħda matul perjodu partikolari ta’ żmien u li
ma taqbiżx ċertu ammont fiss, titqies li ma tkunx tisso
disfa l-kriterji kollha stipulati fl-Artikolu 107(1) tatTrattat u għalhekk mhix soġġetta għall-proċedura ta’
notifika.

(1) ĠU L 142, 14.5.1998, p. 1.
(2) ĠU C 92, 29.3.2014, p. 22.

(2)

Il-Kummissjoni, f’għadd kbir ta’ deċiżjonijiet, ikkjarifikat
il-kunċett ta’ għajnuna skont it-tifsira tal-Artikolu 107(1)
tat-Trattat. Il-Kummissjoni ddikjarat ukoll il-politika
tagħha dwar limitu massimu de minimis li taħtu l-Arti
kolu 107(1) tat-Trattat jista’ jitqies li ma japplikax, lewwel fl-avviż tagħha dwar ir-regola de minimis għallgħajnuna mill-Istat (3) u sussegwentement fir-Regolamenti
tal-Kummissjoni (KE) Nru 69/2001 (4) u (KE) Nru
1998/2006 (5). Fid-dawl tar-regoli speċjali li japplikaw
fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura u tar-riskji li anki
livelli baxxi ta’ għajnuna jistgħu jissodisfaw il-kriterji stab
biliti fl-Artikolu 107(1) tat-Trattat, is-settur tas-sajd u talakkwakultura ġie eskluż mill-kamp ta' applikazzjoni ta'
dawk ir-Regolamenti. Il-Kummissjoni diġà adottat għadd
ta' Regolamenti li jipprovdu r-regoli dwar l-għajnuna de
minimis mogħtija fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura, li
l-aħħar wieħed fosthom kien ir-Regolament (KE) Nru
875/2007 (6). Permezz ta' dak ir-Regolament, l-ammont
totali ta' għajnuna de minimis mogħtija lil impriża waħda
attiva fis-settur tas-sajd tqies li ma jissodisfax il-kriterji
kollha stabbiliti fl-Artikolu 87(1) tat-Trattat tal-KE meta
ma jkunx qabeż it-EUR 30 000 għal kull benefiċjarju fuq
kwalunkwe perjodu ta’ tliet snin fiskali u jkun anqas
minn ammont kumulattiv stabbilit għal kull Stat Membru

(3) L-avviż tal-Kummissjoni dwar ir-regola de minimis għall-għajnuna
mill-Istat (ĠU C 68, 6.3.1996, p. 9).
(4) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 69/2001 tat-12 ta' Jannar
2001 dwar it-tħaddim tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE dwar
għajnuna de minimis (ĠU L 10, 13.1.2001, p. 30).
(5) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1998/2006 tal-15 ta’
Diċembru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat
dwar l-għajnuna de minimis (ĠU L 379, 28.12.2006, p. 5).
(6) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 875/2007 tal-24 ta' Lulju
2007 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE
rigward għajnuna de minimis fis-settur tas-sajd u li jemenda r-Rego
lament (KE) Nru 1860/2004 (ĠU L 193, 25.7.2007, p. 6).
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u li jirrappreżenta 2,5 % tal-produzzjoni annwali fissettur tas-sajd. Fid-dawl tal-esperjenza miksuba blapplikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 875/2007, huwa
xieraq li jiġu riveduti xi wħud mill-kundizzjonijiet stab
biliti f'dak ir-Regolament u li dan jiġi sostitwit.

(3)

(4)

Huwa xieraq li jinżamm il-limitu massimu ta’ EUR
30 000 bħala l-ammont ta’ għajnuna de minimis li
impriża waħda tista’ tirċievi għal kull Stat Membru
matul kwalunkwe perjodu ta’ tliet snin. Dak il-limitu
massimu jibqa' meħtieġ biex jiġi żgurat li kull miżura li
taqa' taħt dan ir-Regolament tista’ titqies li ma għandha
ebda effett fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri u li ma
tgħawwiġx jew ma theddidx li tgħawweġ il-kompetizz
joni meta l-ammont totali ta’ din l-għajnuna mogħtija lillimpriżi kollha fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura fuq
tliet snin ikun inqas minn ammont kumulattiv stabbilit
għal kull Stat Membru u li jirrappreżenta 2,5 % talfatturat annwali tas-settur tas-sajd, jiġifieri tal-attivitajiet
marbuta mal-qbid, l-ipproċessar u l-akkwakultura (illimitu nazzjonali).

Għall-finijiet tar-regoli dwar il-kompetizzjoni stabbiliti fitTrattat, impriża hija entità involuta f’attività ekonomika,
irrispettivament mill-istatus legali tagħha u mill-mod kif
tkun iffinanzjata (1). Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni
Ewropea ddeċidiet li l-entitajiet kollha li huma kkontrol
lati (fuq bażi legali jew de facto) mill-istess entità għan
dhom jitqiesu bħala impriża waħda (2). Għal raġunijiet ta’
ċertezza legali u sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv,
dan ir-Regolament għandu jipprovdi lista eżawrjenti ta’
kriterji ċari biex jiġi ddeterminat meta żewġ intrapriżi jew
aktar fl-istess Stat Membru għandhom jitqiesu bħala
impriża waħda. Il-Kummissjoni għażlet minn fost ilkriterji stabbiliti sew li jiddefinixxu “impriżi relatati” fiddefinizzjoni ta’ intrapriża żgħira jew medja (SME) firRakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE (3) u
fl-Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru
800/2008 (4) dawk il-kriterji li huma xierqa għall-finijiet
ta’ dan ir-Regolament. Il-kriterji huma diġà familjari għallawtoritajiet pubbliċi u għandhom ikunu applikabbli,
minħabba l-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament,
kemm għall-SMEs kif ukoll għal impriżi kbar. Dawk ilkriterji għandhom jiżguraw li grupp ta’ impriżi relatati
jitqies bħala impriża waħda għall-applikazzjoni tar-regola
de minimis, iżda li intrapiżi li ma għandhom ebda relazz
joni ma' xulxin għajr il-fatt li kull waħda minnhom
għandha rabta diretta mal-istess korp jew korpi pubbliċi,
ma jitqisux li huma relatati ma' xulxin. Għaldaqstant, qed
tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni speċifika tal-intrapriżi
kkontrollati mill-istess korp jew korpi pubbliċi, li jista’
jkollhom setgħa indipendenti ta’ deċiżjoni.

(1) Il-Kawża C-222/04 Ministero dell'Economia e delle Finanze v Cassa di
Risparmio di Firenze SpA et al. [2006] ECR I-289.
(2) Il-Kawża C-382/99 Il-Pajjiżi l-Baxxi v Il-Kummissjoni [2002] ECR I5163.
(3) Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta' Mejju
2003 li tikkonċerna d-definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u medji
(ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36).
(4) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta’
Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala
kompatibbli mas-suq komuni skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat
(ĠU L 214, 9.8.2008, p. 3).
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(5)

Meta jitqiesu l-kamp ta' applikazzjoni tal-Politika Komuni
tas-Sajd u d-definizzjoni tas-settur tas-sajd u talakkwakultura stabbilita fl-Artikolu 5(d) tar-Regolament
(UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u talKunsill (5), dan ir-Regolament għandu jkun applikabbli
għal impriżi attivi fil-produzzjoni, fl-ipproċessar u filkummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd u talakkwakultura.

(6)

Il-kunsiderazzjoni tal-objettivi tal-Politika Komuni tasSajd, b'mod partikolari l-għajnuna maħsuba biex iżżid
il-kapaċità għas-sajd tal-bastimenti jew il-kapaċità
tagħhom li jsibu l-ħut, l-għajnuna mogħtija għall-bini
ta' bastimenti tas-sajd ġodda jew ix-xiri ta' bastimenti
tas-sajd jew kull għajnuna oħra għal operazzjonijiet ineli
ġibbli skont l-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru
…/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6) ma
għandhiex tidħol fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan irRegolament.

(7)

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea stabbilixxiet li,
ladarba l-Unjoni tkun illeġiżlat favur it-twaqqif ta’ orga
nizzazzjoni komuni tas-suq f’settur partikolari tal-agrikol
tura, l-Istati Membri huma obbligati li jastjenu milli
jieħdu kwalunkwe miżura li tista’ ddgħajjifha jew toħloq
eċċezzjonijiet għaliha (7). Dan il-prinċipju japplika wkoll
fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura. Għal din ir-raġuni,
dan ir-Regolament ma għandux japplika għall-għajnuna li
l-ammont tagħha huwa ffissat abbażi tal-prezz jew talkwantità tal-prodotti mixtrija jew imqiegħda fis-suq.
Lanqas ma għandu japplika għal sostenn li jkun marbut
ma' obbligu li l-għajnuna tinqasam ma' produtturi
primarji.

(8)

Dan ir-Regolament ma għandux japplika għal għajnuna
għall-esportazzjoni jew għajnuna kontinġenti fuq l-użu
ta’ prodotti domestiċi fuq prodotti importati. B’mod
partikolari, dan ma għandux japplika għal għajnuna li
tiffinanzja t-twaqqif u t-tħaddim ta’ netwerk ta’ distri
buzzjoni fi Stati Membri oħra jew f'pajjiżi terzi. L-għaj
nuna għall-ispejjeż ta’ parteċipazzjoni f’fieri kummerċjali,
jew ta’ studji jew servizzi ta’ konsulenza meħtieġa għattnedija ta’ prodott ġdid jew eżistenti f’suq ġdid fi Stat
Membru ieħor jew f'pajjiż terz, normalment ma tikkos
titwixxix għajnuna għall-esportazzjoni.

(9)

Fejn impriża tkun attiva fis-settur tas-sajd u tal-akkwakul
tura u tkun attiva wkoll f'setturi oħra jew għandha atti

(5) Ir-Regolament (UE) Nru 1379/2013 tal-Parlament Ewropew u talKunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar l-organizzazzjoni komuni
tas-swieq fil-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura, li jemenda r-Rego
lamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1184/2006 u (KE) Nru 1224/2009 u li
jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 104/2000 (ĠU L 354,
28.12.2013, p. 1).
(6) Ir-Regolament (UE) Nru XXX/2014 tal-Parlament Ewropew u talKunsill … dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd
[li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 u r-Rego
lament tal-Kunsill (KE) Nru 861/2006 u r-Regolament tal-Kunsill
(UE) Nru …/2011 dwar il-politika marittima integrata (ĠU L ...,
data, p.....).
(7) Il-Kawża C-456/00 Franza vs Il-Kummissjoni [2002] Ġabra I-11949.
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vitajiet
oħra li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament
tal-Kummissjoni (UE) Nru 1407/2013 (1), id-dispożizz
jonijiet ta' dak ir-Regolament għandhom japplikaw
għall-għajnuna mogħtija fir-rigward ta' dawk is-setturi
jew l-attivitajiet l-oħra, dejjem jekk l-Istat Membru kkon
ċernat jiżgura, b’mezzi xierqa bħas-separazzjoni tal-attivi
tajiet jew id-distinzjoni tal-ispejjeż, li l-attività fis-settur
tas-sajd u tal-akkwkultura ma tibbenefikax mill-għajnuna
de minimis mogħtija skont dak ir-Regolament.
(10)

Meta impriża tkun attiva fis-settur tas-sajd u talakkwakultura kif ukoll fis-settur tal-produzzjoni primarja
tal-prodotti agrikoli, id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Rego
lament għandhom japplikaw għall-għajnuna mogħtija firrigward ta' dawn is-setturi jew l-attivitajiet tal-aħħar,
dejjem jekk l-Istat Membru kkonċernat jiżgura b’mezzi
xierqa, bħas-separazzjoni tal-attivitajiet jew id-distinzjoni
tal-ispejjeż, li l-produzzjoni primarja tal-prodotti agrikoli
ma tibbenefikax mill-għajnuna de minimis mogħtija skont
dan ir-Regolament.

(11)

Dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi r-regoli li
jiżguraw li mhuwiex possibbli li jiġu evitati l-intensitajiet
massimi tal-għajnuna stabbiliti f’regolamenti speċifiċi jew
f'deċiżjonijiet tal-Kummissjoni. Dan għandu jipprevedi
wkoll regoli ċari dwar il-kumulazzjoni li jkunu faċli
biex jiġu applikati.

(12)

Il-perjodu ta’ tliet snin li għandu jitqies għall-iskopijiet ta'
dan ir-Regolament għandu jkun ivvalutat fuq bażi rotanti
sabiex, għal kull għotja ġdida ta’ għajnuna de minimis, lammont totali ta’ għajnuna de minimis mogħtija fis-sena
fiskali kkonċernata, kif ukoll matul is-sentejn fiskali ta’
qabel, ikun irid jiġi kkunsidrat.

(13)

Dan ir-Regolament ma jeskludix il-possibbiltà li miżura
tista' titqies li mhijiex għajnuna mill-Istat skont it-tifsira
tal-Artikolu 107(1) tat-Trattat fuq il-bażi ta' raġunijiet
oħra minn dawk stabbiliti f’dan ir-Regolament, pere
żempju minħabba li l-miżura tikkonforma mal-prinċipju
tal-operatur tal-ekonomija tas-suq jew minħabba li lmiżura ma tinvolvix trasferiment ta’ riżorsi tal-Istat.
B'mod partikolari, il-finanzjament mill-Unjoni ġestit
b’mod ċentrali mill-Kummissjoni li mhuwiex direttament
jew indirettament taħt il-kontroll tal-Istat Membru, ma
jikkostitwixxix għajnuna mill-Istat u ma għandux jitqies
meta jkun qed jiġi ddeterminat jekk il-limitu massimu
relevanti jew il-limitu nazzjonali huwiex rispettat.

(14)

Għall-finijiet ta’ trasparenza, trattament indaqs u monito
raġġ effettiv, dan ir-Regolament għandu japplika biss
għall-għajnuna de minimis li għaliha jkun possibbli li
tiġi kkalkulata bi preċiżjoni l-ekwivalenti tal-għotja
gross ex ante mingħajr il-ħtieġa li ssir valutazzjoni tarriskju (“għajnuna trasparenti”). Kalkolu preċiż bħal dan
jista', pereżempju, isir għal għotjiet, sussidji fuq ir-rata
tal-imgħax, eżenzjonijiet limitati tat-taxxa jew strumenti
oħra li jipprevedu limitu li jiżgura li l-limitu massimu
rilevanti ma jinqabiżx. Il-provvediment għall-iffissar ta'
limitu jfisser li sakemm l-ammont preċiż tal-għajnuna

(1) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1407/2013 tat-18 ta’
Diċembru 2013 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tatTrattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-għajnuna de
minimis (ĠU L 352, 24.12.2013, p. 1).
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ma jkunx magħruf jew ikun għadu mhux magħruf, l-Istat
Membru jkollu jassumi li l-ammont huwa daqs il-limitu
sabiex ikun żgurat li bosta miżuri ta' għajnuna flimkien
ma jeċċedux il-limitu massimu stabbilit f’dan ir-Regola
ment u japplika r-regoli dwar il-kumulazzjoni.
(15)

Għall-finijiet ta' trasparenza, trattament indaqs u lapplikazzjoni korretta tal-limitu massimu de minimis, lIstati Membri kollha għandhom japplikaw l-istess metodu
ta’ kalkolu. Sabiex jiġi ffaċilitat tali kalkolu, l-ammonti
tal-għajnuna li ma jingħatawx f'għamla ta' ħlas kontanti
għandhom jiġu kkonvertiti fl-ekwivalenti tal-għotja gross
tagħhom. Il-kalkolu tal-ekwivalenti tal-għotja gross ta' tipi
trasparenti ta’ għajnuna għajr l-għotjiet, u ta' għajnuna li
tista' titħallas f'diversi pagamenti, jeħtieġ l-użu ta’ rati talimgħax tas-suq prevalenti fil-mument li tingħata tali għaj
nuna. Bl-għan li jkun hemm applikazzjoni uniformi, tras
parenti u sempliċi tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat, irrati tas-suq applikabbli għall-iskopijiet ta' dan ir-Regola
ment għandhom ikunu r-rati ta' referenza, kif stabbilit filKomunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni talmetodu li jistabbilixxi r-rati ta' referenza u ta' skont (2).

(16)

L-għajnuna fl-għamla ta' self, inkluża l-għajnuna ta' finan
zjament ta' riskju de minimis li tieħu l-għamla ta' self,
għandha titqies bħala għajnuna de minimis trasparenti
jekk l-ekwivalenti tal-għotja gross tkun ġiet ikkalkulata
fuq il-bażi tar-rati tal-imgħax tas-suq prevalenti filmument li tingħata l-għajnuna. Sabiex jiġi ssimplifikat
it-trattament ta' self żgħir ta' tul qasir ta' żmien, dan irRegolament għandu jipprevedi regola ċara li tkun faċli
biex tiġi applikata u li tqis kemm l-ammont tas-self kif
ukoll it-tul ta' żmien tiegħu. Fuq il-bażi tal-esperjenza talKummissjoni, is-self li huwa assigurat b'kopertura kolla
terali li tkopri mill-inqas 50 % tas-self u li ma jaqbiżx
EUR 150 000 u tul ta' ħames snin jew EUR 75 000 u tul
ta' għaxar snin jista' jitqies li għandu ekwivalenti talgħotja gross li ma taqbiżx il-limitu massimu de minimis.
Minħabba d-diffikultajiet biex tiġi ddeterminata l-ekwiva
lenti tal-għotja gross tal-għajnuna mogħtija lill-impriżi li
jistgħu ma jkunux kapaċi jħallsu lura s-self, din ir-regola
ma għandhiex tapplika għal tali impriżi.

(17)

L-għajnuna li tikkonsisti f’injezzjonijiet ta’ kapital ma
għandhiex titqies bħala għajnuna de minimis trasparenti,
sakemm l-ammont totali ta' injezzjoni mill-pubbliku ma
jaqbiżx il-limitu massimu de minimis. L-għajnuna li
tikkonsisti f’miżuri ta' finanzjament tar-riskju li tieħu lgħamla ta' investimenti ta' ekwità jew kważi ekwità, kif
imsemmi fil-linji gwida dwar il-finanzjament tar-riskju (3),
ma għandhiex titqies bħala għajnuna de minimis traspa
renti, sakemm il-miżura kkonċernata ma tipprovdix
kapital li ma jaqbiżx il-limitu massimu de minimis.

(18)

L-għajnuna li tikkonsisti f’garanziji, inkluża l-għajnuna ta'
finanzjament ta' riskju de minimis li tieħu l-għamla ta'
garanziji, għandha titqies bħala trasparenti jekk l-ekwiva
lenti tal-għotja gross tkun ġiet ikkalkulata fuq il-bażi ta'

(2) Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar ir-reviżjoni tal-metodu li
jistabbilixxi r-rati ta’ referenza u ta’ skont (ĠU C 14, 19.1.2008,
p. 6).
(3) Linji gwida Komunitarji dwar l-għajnuna mill-Istat għall-promozzjoni
ta’ investimenti tal-kapital ta' riskju f’intrapriżi żgħar u medji (ĠU C
194, 18.8.2006, p. 2).
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primjums eżentati stabbiliti f’avviż tal-Kummissjoni għattip ta' impriża kkonċernata (1). Sabiex jiġi ssimplifikat ittrattament ta' garanziji ta' żmien qasir li jiżguraw sa 80 %
ta' self relattivament żgħir, dan ir-Regolament għandu
jipprevedi regola ċara li tkun faċilment applikata u li
tqis kemm l-ammont tas-self sottostanti kif ukoll it-tul
ta' żmien tal-garanzija. Din ir-regola ma għandhiex tapp
lika għal garanziji dwar tranżazzjonijiet sottostanti li ma
jikkostitwixxux self, bħal garanziji fuq tranżazzjonijiet ta'
ekwità. Meta l-garanzija ma tkunx qabżet it-80 % tas-self
sottostanti, l-ammont garantit ma jaqbiżx EUR
225 000 u t-tul tal-garanzija ma jaqbiżx ħames snin, ilgaranzija tista’ titqies bħala ekwivalenti tal-għotja gross li
ma taqbiżx il-limitu massimu de minimis. L-istess japplika
fejn il-garanzija ma taqbiżx 80 % tas-self sottostanti, lammont garantit ma jaqbiżx EUR 112 500 u t-tul talgaranzija ma jaqbiżx l-għaxar snin. Barra minn hekk, lIstati Membri jistgħu jużaw metodoloġija biex jikkal
kolaw l-ekwivalenti tal-għotja gross tal-garanziji li tkun
ġiet innotifikata lill-Kummissjoni skont Regolament ieħor
tal-Kummissjoni
fil-qasam
tal-għajnuna
mill-Istat
applikabbli f'dak iż-żmien u li tkun intlaqgħet millKummissjoni bħala konformi mal-Avviż ta' Garanzija,
jew kull avviż ulterjuri, dejjem jekk il-metodoloġija aċċet
tata tindirizza espliċitament it-tip ta' garanzija u t-tip ta'
tranżizzjoni sottostanti involuta fil-kuntest tal-applikazz
joni ta' dan ir-Regolament. Minħabba d-diffikultajiet biex
tiġi ddeterminata l-ekwivalenti tal-għotja gross tal-għaj
nuna mogħtija lill-impriżi li jistgħu ma jkunux kapaċi
jħallsu lura s-self, din ir-regola ma għandhiex tapplika
għal tali impriżi.
(19)

(20)

(21)

Meta skema ta’ għajnuna de minimis tiġi implimentata
permezz ta’ intermedjarji finanzjarji, għandu jiġi żgurat
li dawn tal-aħħar ma jirċievu l-ebda għajnuna mill-Istat.
Dan jista’ jiġi żgurat, pereżempju, billi l-intermedjarji
finanzjarji li jibbenefikaw minn garanzija tal-Istat jintalbu
jħallsu primjum konformi mas-suq jew jgħaddu komple
tament kull vantaġġ lill-benefiċjarji finali, jew billi jiġi
rrispettat il-limitu massimu de minimis u kundizzjonijiet
oħra ta’ dan ir-Regolament ukoll fil-livell tal-intermedjarji.
Wara li ssir notifika minn Stat Membru, il-Kummissjoni
tista’ teżamina jekk miżura li ma tikkonsistix f’għotja,
self, garanzija, injezzjoni ta’ kapital jew miżuri ta’ finan
zjament ta' riskju li tieħu l-għamla ta' investiment ta'
ekwità jew kważi ekwità, twassalx għal ekwivalenti talgħotja gross li ma taqbiżx il-limitu massimu de minimis u
tistax għalhekk taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan irRegolament.
Il-Kummissjoni għandha d-dover li tiżgura li jinżammu rregoli ta' għajnuna mill-Istat, u b'konformità mal-prin
ċipju ta’ kooperazzjoni li jinsab fl-Artikolu 4(3) tatTrattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri għan
dhom jiffaċilitaw it-twettiq ta’ dan il-kompitu billi jistab
bilixxu l-għodod meħtieġa sabiex jiżguraw li l-ammont
totali tal-għajnuna de minimis mogħtija lil impriża waħda
skont ir-regola de minimis ma jaqbiżx il-limitu massimu

(1) Pereżempju, Avviż tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli
87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna mill-Istat fl-għamla ta'
garanziji (ĠU C 155 20.6.2008, p. 10).
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kumplessiv permissibbli. Għal dan il-għan, meta tingħata
l-għajnuna de minimis, l-Istati Membri għandhom
jinformaw lill-impriża kkonċernata bl-ammont ta’ għaj
nuna de minimis mogħtija u bin-natura de minimis tagħha
u għandhom jagħmlu referenza espliċita għal dan irRegolament. L-Istati Membri għandhom jintalbu jimmo
nitorjaw l-għajnuna mogħtija biex jiżguraw li l-limiti
massimi rilevanti ma jinqabżux u li r-regoli ta' kumulazz
joni jiġu rrispettati. Sabiex jikkonforma ma' dak lobbligu, qabel l-għoti ta’ għajnuna bħal din, l-Istat
Membru kkonċernat għandu jikseb dikjarazzjoni
mingħand l-impriża dwar għajnuna de minimis oħra
koperta minn dan ir-Regolament jew minn regolamenti
de minimis oħra li din tkun irċeviet matul is-sena fiskali
kkonċernata u s-sentejn fiskali ta’ qabel. Alternattivament,
għandu jkun possibbli għall-Istati Membri li jistabbilixxu
reġistru ċentrali b'informazzjoni kompluta dwar l-għaj
nuna de minimis mogħtija u li jiċċekkjaw li kull għoti
ġdid ta' għajnuna ma jaqbiżx il-limitu massimu rilevanti.
(22)

Qabel ma jagħti kwalunkwe għajnuna de minimis ġdida,
kull Stat Membru għandu jivverifika li la l-limitu
massimu de minimis u lanqas il-limitu nazzjonali ma
jinqabeż f'dak l-Istat Membru mill-għajnuna de minimis
il-ġdida, u li l-kundizzjonijiet l-oħra ta' dan ir-Regolament
jitħarsu.

(23)

Wara li tiġi kkunsidrata l-esperjenza tal-Kummissjoni u
b'mod partikolari l-frekwenza li biha ġeneralment ikun
meħtieġ li tiġi riveduta l-politika tal-għajnuna mill-Istat,
il-perjodu ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament għandu
jkun limitat. Jekk dan ir-Regolament jiskadi mingħajr ma
jkun ġie estiż, l-Istati Membri għandu jkollhom perjodu
ta’ aġġustament ta’ sitt xhur f’dak li għandu x’jaqsam malgħajnuna de minimis koperta minn dan ir-Regolament.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1
Kamp ta' applikazzjoni
1.
Dan ir-Regolament japplika għall-għajnuna mogħtija lillimpriżi fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura, bl-eċċezzjoni ta’
dan li ġej:
(a) għajnuna li l-ammont tagħha jkun iffissat abbażi tal-prezz
jew tal-kwantità tal-prodotti mixtrija jew imqiegħda fis-suq;
(b) għajnuna għal attivitajiet relatati mal-esportazzjoni lejn
pajjiżi terzi jew Stati Membri, jiġifieri għajnuna marbuta
direttament mal-kwantitajiet esportati, mat-twaqqif u ttħaddim ta' netwerk ta' distribuzzjoni jew ma' nefqa oħra
kurrenti marbuta mal-attività tal-esportazzjoni;
(c) għajnuna li tiddependi mill-użu ta’ prodotti domestiċi bi
preferenza mill-użu ta' dawk importati;
(d) għajnuna għax-xiri ta’ bastimenti tas-sajd;
(e) għajnuna għall-immodernizzar jew is-sostituzzjoni talmagna prinċipali jew anċillari tal-bastimenti tas-sajd;
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(f) għajnuna għal operazzjonijiet li jkunu ineliġibbli skont lArtikolu 13 tar-Regolament (UE) Nru …:
(a) għajnuna għal operazzjonijiet li jżidu l-kapaċità għassajd tal-bastiment jew għal tagħmir li jżid il-kapaċità
tal-bastiment li jsib il-ħut;
(b) għajnuna għall-bini ta' bastimenti ġodda tas-sajd jew
għall-importazzjoni ta' bastimenti tas-sajd;
(c) għajnuna għad-dekummissjonar tal-bastimenti tas-sajd u
t-twaqqif temporanju tal-attivitajiet tas-sajd sakemm ma
jkunx previst speċifikament f'dak ir-Regolament;
(d) għajnuna għas-sajd esploratorju;
(e) għajnuna għat-trasferiment tas-sjieda ta' negozju;
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(c) “ipproċessar u kummerċjalizzazzjoni” tfisser l-operazzjonijiet
kollha, li jinkludu t-tqandil, it-trattament, il-produzzjoni u ddistribuzzjoni li jsiru bejn il-ħin li fih jasal l-art jew jinħasad
u l-istadju tal-prodott finali.
2.
“Impriża waħda” tinkludi, għall-finijiet ta’ dan ir-Regola
ment, l-intrapriżi kollha li jkollhom mill-inqas waħda mirrelazzjonijiet li ġejjin ma’ xulxin:
(a) intrapriża waħda jkollha l-maġġoranza tad-drittijiet tal-vot
tal-azzjonisti jew tal-membri f’intrapriża oħra;
(b) intrapriża waħda jkollha d-dritt li taħtar jew tneħħi maġġo
ranza mill-membri tal-korp amministrattiv, maniġerjali jew
ta’ sorveljanza ta’ intrapriża oħra;

(f) għajnuna għar-ripopolazzjoni diretta, sakemm ma tkunx
prevista b'mod espliċitu bħala miżura ta' konservazzjoni
minn att legali tal-Unjoni jew fil-każ ta' ripopolazzjoni
sperimentali.

(c) intrapriża waħda jkollha d-dritt li teżerċita influwenza domi
nanti fuq intrapriża oħra skont kuntratt li jkun sar ma’ dik lintrapriża jew skont dispożizzjoni fil-memorandum jew flistatut ta’ assoċjazzjoni tagħha;

2.
Fejn impriża tkun attiva fis-settur tas-sajd u tal-akkwakul
tura u tkun attiva wkoll f'wieħed jew f'aktar mis-setturi jew
ikollha attivitajiet oħra li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tarRegolament (UE) Nru 1407/2013, dak ir-Regolament għandu
japplika għall-għajnuna mogħtija fir-rigward ta' dawn is-setturi
jew l-attivitajiet tal-aħħar, dejjem jekk l-Istat Membru kkon
ċernat jiżgura, b’mezzi xierqa bħas-separazzjoni tal-attivitajiet
jew id-distinzjoni tal-ispejjeż, li l-attivitajiet fis-settur tas-sajd u
tal-akkwakultura ma jibbenefikawx mill-għajnuna de minimis
mogħtija skont dak ir-Regolament.

(d) intrapriża waħda, li tkun azzjonista f'intrapriża oħra jew
membru tagħha, tikkontrolla waħedha, skont ftehim ma’
azzjonisti oħra f'dik l-intrapriża jew ma' membri tagħha,
il-maġġoranza tad-drittijiet tal-vot tal-azzjonisti jew talmembri f’dik l-intrapriża.

3.
Meta impriża tkun attiva fis-settur tas-sajd u tal-akkwakul
tura kif ukoll fil-produzzjoni primarja tal-prodotti agrikoli li
jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru
1408/2013 (1), dan ir-Regolament għandu japplika għall-għaj
nuna mogħtija fir-rigward tas-settur imsemmi qabel, dejjem
jekk l-Istat Membru kkonċernat jiżgura, b’mezzi xierqa bħasseparazzjoni tal-attivitajiet jew id-distinzjoni tal-ispejjeż, li lproduzzjoni primarja tal-prodotti agrikoli ma tibbenefikax
mill-għajnuna de minimis mogħtija skont dan ir-Regolament.

L-intrapriżi li jkollhom kwalunkwe waħda mir-relazzjonijiet
imsemmija fil-punti (a) sa (d) tal-ewwel subparagrafu permezz
ta’ intrapriża waħda jew aktar, għandhom jitqiesu wkoll bħala
impriża waħda.
Artikolu 3
Għajnuna de minimis
1.
Il-miżuri tal-għajnuna għandhom jitqiesu li ma jissodis
fawx il-kriterji kollha fl-Artikolu 107(1) tat-Trattat, u għandhom
għalhekk ikunu eżentati mir-rekwiżit ta’ notifika fl-Arti
kolu 108(3) tat-Trattat, jekk dawn jissodisfaw il-kundizzjonijiet
stabbiliti f'dan ir-Regolament.

Artikolu 2
Definizzjonijiet
1.
Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw
id-definizzjonijiet li ġejjin:
(a) “impriżi fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura” tfisser impriżi
attivi fil-produzzjoni, l-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni
ta’ prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura;
(b) “prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura” tfisser il-prodotti defi
niti fl-Artikolu 5(a) u (b) tar-Regolament (UE) Nru
1379/2013;
(1 )

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1408/2013 tat-18 ta’
Diċembru 2013 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tatTrattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-għajnuna de
minimis fis-settur tal-agrikoltura (ĠU L 352, 24.12.2013, p. 9).

2.
L-ammont totali ta' għajnuna de minimis mogħtija għal
kull Stat Membru lil impriża waħda fis-settur tas-sajd u talakkwakultura ma għandux jaqbeż EUR 30 000 fuq kwalunkwe
perjodu ta' tliet snin fiskali.
3.
L-ammont kumulattiv ta' għajnuna de minimis mogħti għal
kull Stat Membru lil impriżi fis-settur tas-sajd u tal-akkwakul
tura fuq kwalunkwe perjodu ta’ tliet snin fiskali, ma għandux
jaqbeż il-limitu nazzjonali stipulat fl-Anness.
4.
L-għajnuna de minimis għandha titqies li tkun ingħatat filmument li d-dritt legali biex tingħata l-għajnuna jkun konċess
lill-impriża skont ir-reġim legali nazzjonali li jkun applikabbli
irrispettivament mid-data tal-pagament tal-għajnuna de minimis
lill-impriża.
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5.
Il-limitu massimu stabbilit fil-paragrafu 2 u l-limitu nazz
jonali msemmi fil-paragrafu 3 għandhom japplikaw irrispettiva
ment mill-għamla ta' għajnuna de minimis jew mill-objettiv
segwit u irrispettivament minn jekk l-għajnuna mogħtija millIstat Membru hijiex iffinanzjata kompletament jew parzjalment
minn riżorsi li joriġinaw fl-Unjoni. Il-perjodu ta' tliet snin fiskali
għandu jiġi ddeterminat b'referenza għas-snin fiskali użati millimpriża fl-Istat Membru kkonċernat.
6.
Għall-finijiet tal-limitu massimu stabbilit fil-paragrafu 2 u
l-limitu nazzjonali msemmi fil-paragrafu 3, l-għajnuna għandha
tkun espressa bħala għotja ta’ flus kontanti. Iċ-ċifri kollha użati
għandhom ikunu f’ammont gross, jiġifieri qabel kull tnaqqis ta'
taxxi jew imposti oħra. Fejn l-għajnuna tingħata f'għamla oħra
għajr għotja, l-ammont tal-għajnuna għandu jkun l-ekwivalenti
tal-għotja gross tal-għajnuna.
L-għajnuna pagabbli f’diversi pagamenti għandha tiġi skontata
għall-valur tagħha fil-mument li tingħata. Ir-rata tal-imgħax li
trid tintuża għal skopijiet ta’ skont għandha tkun ir-rata ta’
skont applikabbli fil-mument li tingħata l-għajnuna.
7.
Meta l-limitu massimu stabbilit fil-paragrafu 2 jew il-limitu
nazzjonali msemmi fil-paragrafu 3, jinqabeż bl-għotja ta' għaj
nuna de minimis ġdida, dik l-għotja l-ġdida ma tkunx tista'
tibbenefika minn dan ir-Regolament.
8.
Fil-każ ta' fużjonijiet jew akkwisti, l-għajnuna de minimis
kollha mogħtija qabel lil kwalunkwe waħda mill-impriżi li jkunu
qed jiġu fużi, għandha titqies biex jiġi ddeterminat jekk
kwalunkwe għajnuna de minimis ġdida lill-impriża l-ġdida jew
lill-impriża li takkwista taqbiżx il-limitu massimu jew il-limitu
nazzjonali. L-għajnuna de minimis li tkun ingħatat legalment
qabel il-fużjoni jew l-akkwiżizzjoni għandha tibqa' legali.
9.
Jekk impriża waħda tinqasam f'żewġ impriżi separati jew
aktar, l-għajnuna de minimis mogħtija qabel il-qasma għandha
tkun allokata lill-impriża li bbenefikat minnha, li fil-prinċipju
hija l-impriża li tieħu ħsieb l-attivitajiet li għalihom l-għajnuna
de minimis kienet użata. Jekk dik l-allokazzjoni ma tkunx
possibbli, l-għajnuna de minimis għandha tiġi allokata propor
zjonatament fuq il-bażi tal-valur skont il-kotba tal-kapital ta’
ekwità tal-impriżi l-ġodda fid-data effettiva tal-qasma.
Artikolu 4
Kalkolu tal-ekwivalenti tal-għotja gross
1.
Dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-għajnuna li
għaliha huwa possibbli li tista' tiġi kkalkulata b'mod preċiż lekwivalenti tal-għotja gross tal-għajnuna ex ante mingħajr ilħtieġa li titwettaq valutazzjoni tar-riskju (“għajnuna trasparenti”).
2.
L-għajnuna li tikkonsisti f’għotjiet jew f'sussidji tar-rata talimgħax għandha titqies bħala għajnuna de minimis trasparenti.
3.
L-għajnuna li tikkonsisti f’self għandha titqies bħala għaj
nuna de minimis trasparenti jekk:
(a) il-benefiċjarju ma jkunx suġġett għal proċedimenti ta’ insol
venza kollettivi u ma jissodisfax, skont il-liġi domestika
tiegħu, il-kriterji ta' sottomissjoni għal proċedimenti ta’
insolvenza kollettivi fuq it-talba tal-kredituri tiegħu. Fil-każ
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ta' intrapriżi kbar, il-benefiċjarju għandu jkun f'qagħda
komparabbli għal klassifikazzjoni tal-kreditu ta' mill-inqas
B-; kif ukoll
(b) is-self ikun assigurat minn kollateral li jkopri mill-anqas
50 % tas-self u s-self jammonta jew għal EUR 150 000
fuq ħames snin jew għal EUR 75 000 fuq għaxar snin;
jekk is-self jammonta għal inqas minn dawk l-ammonti
u/jew jingħata għal perjodu ta' inqas minn ħames jew
għaxar snin rispettivament, l-ekwivalenti tal-għotja gross
ta' dak is-self għandha tiġi kkalkolata bħala proporzjon
korrispondenti tal-limitu massimu stabbilit fl-Artikolu 3(2);
jew
(c) l-ekwivalenti tal-għotja gross tkun ġiet ikkalkolata abbażi
tar-rata ta’ referenza applikabbli fil-mument tal-għotja.
4.
L-għajnuna li tikkonsisti f'injezzjonijiet ta’ kapital għandha
titqies biss bħala għajnuna de minimis trasparenti jekk l-ammont
totali ta' injezzjoni mill-fondi pubbliċi ma jaqbiżx il-limitu
massimu de minimis stabbilit fl-Artikolu 3(2).
5.
L-għajnuna li tikkonsisti f’miżuri ta' finanzjament tar-riskju
li tieħu l-għamla ta' investimenti ta' ekwità jew kważi ekwità
għandha titqies biss bħala għajnuna de minimis trasparenti jekk
il-kapital ipprovdut għal impriża waħda ma jaqbiżx il-limitu
massimu de minimis stabbilit fl-Artikolu 3(2).
6.
L-għajnuna li tikkonsisti f’garanziji għandha titqies bħala
għajnuna de minimis trasparenti jekk:
(a) il-benefiċjarju ma jkunx suġġett għal proċedimenti ta’ insol
venza kollettivi u ma jissodisfax, skont il-liġi domestika
tiegħu, il-kriterji ta' sottomissjoni għal proċedimenti ta’
insolvenza kollettivi fuq it-talba tal-kredituri tiegħu. Fil-każ
ta' intrapriżi kbar, il-benefiċjarju għandu jkun f'qagħda
komparabbli għal klassifikazzjoni tal-kreditu ta' mill-inqas
B-; kif ukoll
(b) il-garanzija ma taqbiżx 80 % tas-self sottostanti u l-ammont
garantit ma jaqbiżx EUR 225 000 u t-tul tal-garanzija jkun
ta' ħames snin jew l-ammont garantit ma jaqbiżx EUR
112 500 u t-tul tal-garanzija jkun ta' għaxar snin; jekk lammont garantit ikun inqas minn dawn l-ammonti u/jew
il-garanzija tkun għal perjodu ta' inqas minn ħames jew
għaxar snin rispettivament, l-ekwivalenti tal-għotja gross
ta' dik il-garanzija għandha tiġi kkalkolata bħala proporzjon
korrispondenti tal-limitu massimu stabbilit fl-Artikolu 3(2);
jew
(c) l-ekwivalenti tal-għotja gross ġiet ikkalkolata abbażi ta’
primjums eżentati stabbiliti f’avviż tal-Kummissjoni; jew
(d) qabel l-implimentazzjoni,
(i) il-metodoloġija użata biex tiġi kkalkolata l-ekwivalenti
tal-għotja gross tal-garanzija tkun ġiet innotifikata lillKummissjoni skont Regolament ieħor tal-Kummissjoni
fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat applikabbli f'dak iżżmien u aċċettata mill-Kummissjoni bħala konformi
mal-Avviż ta' Garanzija, jew kull Avviż ulterjuri, u
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(ii) dik il-metodoloġija tindirizza espliċitament it-tip ta'
garanzija u t-tip ta' tranżazzjoni sottostanti involuta
fil-kuntest tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
7.
L-għajnuna li tikkonsisti fi strumenti oħra għandha titqies
bħala għajnuna de minimis trasparenti jekk l-istrument jipprevedi
limitu li jiżgura li l-limitu massimu rilevanti ma jinqabiżx.
Artikolu 5
Kumulazzjoni

29.3.2014

l-obbligu billi jinforma lill-impriżi dwar is-somma fissa li tikkor
rispondi għall-ammont massimu ta’ għajnuna li jkun se jingħata
taħt dik l-iskema. F’tali każ, is-somma fissa għandha tintuża biex
jiġi ddeterminat jekk ikunx intlaħaq il-limitu massimu stabbilit
fl-Artikolu 3(2) u jekk ikunx inqabeż il-limitu nazzjonali
msemmi fl-Artikolu 3(3). Qabel jagħti l-għajnuna, l-Istat
Membru għandu jikseb dikjarazzjoni mingħand l-impriża kkon
ċernata, bil-miktub jew f’forma elettronika, dwar kull għajnuna
de minimis oħra li tkun irċeviet u li għaliha dan ir-Regolament
jew regolamenti de minimis oħra japplikaw matul is-sentejn
fiskali ta’ qabel u s-sena fiskali attwali.

1.
Meta impriża tkun attiva fis-settur tas-sajd u tal-akkwakul
tura u tkun attiva wkoll f'wieħed jew f'aktar mis-setturi jew
ikollha attivitajiet oħra li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tarRegolament (UE) Nru 1407/2013, l-għajnuna de minimis mogħ
tija għall-attivitajiet fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura skont
dan ir-Regolament tista' tiġi kkumulata mal-għajnuna de minimis
mogħtija fir-rigward ta' dan is-settur jew dawn is-setturi talaħħar jew l-attivitajiet sal-limitu massimu rilevanti stabbilit flArtikolu 3(2) tar-Regolament (UE) Nru 1407/2013, dejjem jekk
l-Istat Membru kkonċernat jiżgura, b’mezzi xierqa bħas-sepa
razzjoni tal-attivitajiet jew id-distinzjoni tal-ispejjeż, li l-attivita
jiet fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura ma jibbenefikawx millgħajnuna de minimis mogħtija skont ir-Regolament (UE) Nru
1407/2013.

3.
Stat Membru għandu jagħti l-għajnuna de minimis ġdida
skont dan ir-Regolament biss wara li jkun ivverifika li dan ma
jżidx l-ammont totali tal-għajnuna de minimis mogħtija lillimpriża kkonċernata għal livell ogħla mil-limitu massimu stab
bilit fl-Artikolu 3(2) u mil-limitu nazzjonali msemmi fl-Arti
kolu 3(3) u li jkunu tħarsu l-kundizzjonijiet kollha stabbiliti
f'dan ir-Regolament.

2.
Meta impriża tkun attiva fis-settur tas-sajd u tal-akkwakul
tura kif ukoll fil-produzzjoni primarja tal-prodotti agrikoli, lgħajnuna de minimis mogħtija skont ir-Regolament (UE) Nru
1408/2013 tista' tiġi kkumulata mal-għajnuna de minimis fissettur tas-sajd u tal-akkwakultura b'konformità ma' dan ir-Rego
lament sal-limitu massimu stabbilit f'dan ir-Regolament, dejjem
jekk l-Istat Membru kkonċernat jiżgura b'mezzi xierqa bħasseparazzjoni tal-attivitajiet jew id-distinzjoni tal-ispejjeż, li lproduzzjoni primarja tal-prodotti agrikoli ma tibbenefikax
minn għajnuna de minimis mogħtija skont dan ir-Regolament.

4.
L-Istati Membri għandhom jirreġistraw u jiġbru l-infor
mazzjoni kollha dwar l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.
Dawn ir-rekords għandhom jinkludu l-informazzjoni kollha
meħtieġa biex jintwera li l-kundizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament
ikunu ġew imħarsa. Ir-rekords li jkollhom x’jaqsmu ma’ għaj
nuna de minimis individwali għandhom jinżammu għal perjodu
ta’ 10 snin fiskali mid-data li fiha tkun ingħatat l-għajnuna. Irrekords li jkollhom x'jaqsmu ma' skema ta' għajnuna de minimis
għandhom jinżammu għal perjodu ta' 10 snin fiskali mid-data li
fiha tkun ingħatat l-aħħar għajnuna individwali taħt tali skema.

3.
L-għajnuna de minimis ma għandhiex tiġi kkumulata malgħajnuna tal-Istat fir-rigward tal-istess spejjeż eliġibbli jew malgħajnuna tal-Istat għall-istess miżura ta' finanzjament tar-riskju,
jekk tali kumulazzjoni tkun taqbeż l-ogħla intensità ta' għajnuna
rilevanti jew l-ammont tal-għajnuna ffissat fiċ-ċirkustanzi speċi
fiċi ta' kull każ permezz ta' regolament għall-eżenzjoni ta' kate
gorija jew deċiżjoni adottata mill-Kummissjoni. L-għajnuna de
minimis li ma tingħatax għal spejjeż eliġibbli speċifiċi jew li tkun
attribwibbli għalihom tista' tiġi kkumulata ma' għajnuna oħra
mill-Istat mogħtija skont regolament ta' eżenzjoni ta' kategorija
jew deċiżjoni adottata mill-Kummissjoni.

5.
B'talba bil-miktub, l-Istat Membru kkonċernat għandu
jipprovdi lill-Kummissjoni, f'perjodu ta' 20 jum ta’ xogħol, jew
f'perjodu itwal li jista' jiġi ffissat fit-talba, bl-informazzjoni
kollha li l-Kummissjoni tqis meħtieġa biex teżamina jekk ilkundizzjonijiet ta' dan ir-Regolament ikunux ġew imħarsa, u
b’mod partikolari l-ammont totali tal-għajnuna de minimis
skont it-tifsira ta' dan ir-Regolament u ta' regolamenti de minimis
oħra li tkun irċeviet xi impriża.

2.
Meta Stat Membru jkun ħejja reġistru ċentrali ta’ għajnuna
de minimis li jkun fih informazzjoni kompluta dwar l-għajnuna
kollha de minimis mogħtija minn kwalunkwe awtorità f'dak lIstat Membru, il-paragrafu 1 għandu jieqaf japplika mill-mument
li r-reġistru jkun ikopri perjodu ta’ tliet snin fiskali.

Artikolu 7
Dispożizzjonijiet tranżitorji

Artikolu 6
Monitoraġġ
1.
Meta Stat Membru jkun beħsiebu jagħti l-għajnuna de
minimis lil impriża skont dan ir-Regolament, għandu jinforma
lil dik l-impriża bil-miktub dwar l-ammont prospettiv tal-għaj
nuna espressa bħala ekwivalenti tal-għotja gross u dwar innatura de minimis tagħha, billi ssir referenza espliċita għal dan
ir-Regolament u billi jiġi kkwotat it-titolu tiegħu u r-referenza
ta' pubblikazzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Fejn lgħajnuna de minimis tingħata skont dan ir-Regolament lil
impriżi differenti fuq il-bażi ta' skema u jingħataw ammonti
differenti ta' għajnuna individwali lil dawk l-impriżi taħt dik liskema, l-Istat Membru kkonċernat jista’ jagħżel li jissodisfa dak

1.
Dan ir-Regolament għandu japplika għall-għajnuna mogħ
tija qabel id-dħul fis-seħħ tiegħu jekk l-għajnuna tkun tissodisfa
l-kundizzjonijiet kollha stabbiliti f'dan ir-Regolament. Kull għaj
nuna li ma tissodisfax dawk il-kundizzjonijiet se tiġi vvalutata
mill-Kummissjoni skont l-oqfsa, il-linji gwida, il-komunikazz
jonijiet u l-avviżi rilevanti.
2.
Kull għajnuna de minimis individwali li ngħatat bejn l-1 ta’
Jannar 2005 u t-30 ta' Ġunju 2008, u li tissodisfa l-kundizz
jonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1860/2004 għandha titqies li
ma tissodisfax il-kriterji kollha fl-Artikolu 107(1) tat-Trattat u
għalhekk għandha tiġi eżentata mir-rekwiżit ta' notifika fl-Arti
kolu 108(3) tat-Trattat.
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3.
Kull għajnuna de minimis individwali mogħtija bejn il-31 ta’
Lulju 2007 u t-30 ta’ Ġunju 2014, li tkun tissodisfa l-kundizz
jonijiet tar-Regolament (KE) Nru 875/2007, għandha titqies li
ma tissodisfax il-kriterji kollha fl-Artikolu 107(1) tat-Trattat u
għandha għalhekk tkun eżentata mir-rekwiżit ta’ notifika fl-Arti
kolu 108(3) tat-Trattat.
4.
Fi tmiem il-perjodu ta’ validità ta’ dan ir-Regolament, kull
għajnuna de minimis li tissodisfa l-kundizzjonijiet ta’ dan ir-
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Regolament għandha tibqa' koperta minn dan ir-Regolament
għal perjodu ulterjuri ta’ sitt xhur.
Artikolu 8
Dħul fis-seħħ u perjodu ta’ applikazzjoni
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-[…].
Dan għandu japplika sal-31 ta’ Diċembru 2020.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Marzu 2014.
Għall-Kummissjoni
Il-President
[…] […]
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ANNESS
Livell massimu nazzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 3(3)
(EUR)
Stat Membru

Il-Belġju

Ammont kumulattiv massimu ta’ għajnuna de minimis għal kull Stat
Membru fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura

11 240 000

Il-Bulgarija

1 230 000

Ir-Repubblika Ċeka

3 010 000

Id-Danimarka

51 710 000

Il-Ġermanja

55 000 000

L-Estonja

3 810 000

L-Irlanda

20 800 000

Il-Greċja

27 210 000

Spanja

165 760 000

Franza

112 290 000

Il-Kroazja

6 260 000

L-Italja

96 090 000

Ċipru

1 090 000

Il-Latvja

4 420 000

Il-Litwanja

8 260 000

Il-Lussemburgu
L-Ungerija
Malta
Il-Pajjiżi l-Baxxi

0
830 000
2 500 000
22 630 000

L-Awstrija

1 420 000

Il-Polonja

41 200 000

Il-Portugall

29 010 000

Ir-Rumanija

2 340 000

Is-Slovenja

990 000

Is-Slovakkja

860 000

Il-Finlandja
L-Isvezja
Ir-Renju Unit

7 180 000
18 580 000
114 660 000
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IV
(Informazzjoni)

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI
TAL-UNJONI EWROPEA

IL-KUMMISSJONI EWROPEA
Rata tal-kambju tal-euro (1)
It-28 ta’ Marzu 2014
(2014/C 92/04)
1 euro =
Munita

USD

Dollaru Amerikan

JPY

Yen Ġappuniż

Rata tal-kambju

1,3759
140,90

Munita

CAD

Dollaru Kanadiż

HKD

Dollaru ta' Hong Kong

Rata tal-kambju

1,5187
10,6741

DKK

Krona Daniża

7,4657

NZD

Dollaru tan-New Zealand

1,5863

GBP

Lira Sterlina

0,82720

SGD

Dollaru tas-Singapor

1,7345

SEK

Krona Żvediża

8,9312

KRW

Won tal-Korea t'Isfel

CHF

Frank Żvizzeru

1,2186

ZAR

Rand ta' l-Afrika t'Isfel

ISK

Krona Iżlandiża

CNY

Yuan ren-min-bi Ċiniż

8,5474

NOK

Krona Norveġiża

8,2455

HRK

Kuna Kroata

7,6540

BGN

Lev Bulgaru

1,9558

IDR

Rupiah Indoneżjan

CZK

Krona Ċeka

MYR

Ringgit Malażjan

HUF

Forint Ungeriż

PHP

Peso Filippin

61,574

27,423
308,89

1 470,08
14,5839

15 607,64
4,4891

LTL

Litas Litwan

3,4528

RUB

Rouble Russu

49,1646

PLN

Zloty Pollakk

4,1739

THB

Baht Tajlandiż

44,717

RON

Leu Rumen

4,4603

BRL

Real Brażiljan

3,1220

TRY

Lira Turka

3,0138

MXN

Peso Messikan

17,9924

AUD

Dollaru Awstraljan

1,4886

INR

Rupi Indjan

82,9736

(1) Sors: rata tal-kambju ta' referenza ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew.
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RETTIFIKA
Rettifika għall-Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta'
dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 50 tal-21 ta’ Frar 2014)
(2014/C 92/05)
F’paġna 22, it-test li jirreferi għall-Għajnuna mill-Istat Nru SA.37549 huwa imħassar u mibdul b’li ġej:

“Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE
Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Test b’rilevanza għaż-ŻEE, ħlief għal prodotti li jaqgħu taħt l-Anness I tat-Trattat)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

16.12.2013

Għajnuna Nru

SA.37549 (2013/N)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

SAARLAND

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Saarland:
Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft
(Erhaltung genetischer Ressourcen EGR)

Il-bażi legali

— Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe ”Verbesserung der Agrar
struktur und des Küstenschutzes” (GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl.
I S. 1055) in der jeweils geltenden Fassung hier: Grundsätze für die
Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwir
tschaft;
— Verwaltungsvorschrift „Förderung der Erhaltung genetischer
Ressourcen in der Landwirtschaft;
— §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO)
— Verwaltungsvorschrift über den Vollzug der Landeshaushaltsor
dnung (VV-LHO)

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Impenji agroambjentali

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: EUR 0,02 (f'miljuni)
Baġit annwali: EUR 0,02 (f'miljuni)

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

1.1.2014 - 31.12.2014

Setturi ekonomiċi

AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli
mill-għajnuna

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
Keplerstraße 18, 66117 Saarbrücken

Aktar informazzjoni

—

—

—

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”

MT

29.3.2014

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 92/33

Rettifika għall-Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta'
dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 50 tal-21 ta’ Frar 2014)
(2014/C 92/06)
F’paġna 23, it-test li jirreferi għall-Għajnuna mill-Istat Nru SA.37572 huwa imħassar u mibdul b’li ġej:

“Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE
Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Test b’rilevanza għaż-ŻEE, ħlief għal prodotti li jaqgħu taħt l-Anness I tat-Trattat)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

9.12.2013

Għajnuna Nru

SA.37572 (2013/N)

Stat Membru

L-Italja

Reġjun

—

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Aid for animal welfare measures (Bolzano)

Il-bażi legali

Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche
Articolo4, comma 1, lettera g)

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Impenji għall-benesseri tal-bhejjem

Il-forma ta’ l-għajnuna

Oħrajn

L-Estimi

—

L-intensità

0%

It-tul ta' żmien

1.1.2014 - 31.12.2014

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli
mill-għajnuna

Ripartizione provinciale agricoltura
Via Brennero 6, 39100 Bolzano

Aktar informazzjoni

—

—

—

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”

MT

C 92/34

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

29.3.2014

Rettifika għall-Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta'
dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 50 tal-21 ta’ Frar 2014)
(2014/C 92/07)
F’paġna 24, it-test li jirreferi għall-Għajnuna mill-Istat Nru SA.37587 huwa imħassar u mibdul b’li ġej:

“Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE
Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Test b’rilevanza għaż-ŻEE, ħlief għal prodotti li jaqgħu taħt l-Anness I tat-Trattat)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

16.12.2013

Għajnuna Nru

SA.37587 (2013/N)

Stat Membru

Franza

Reġjun

—

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Aides à la recherche et au développement dans le secteur de la viande,
des produits carnés, des ovoproduits, du lait et des produits laitiers

Il-bażi legali

articles L. 621-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Riċerka u żvilupp

Il-forma ta’ l-għajnuna

Oħrajn

L-Estimi

Baġit globali: EUR 9,6 (f'miljuni)
Baġit annwali: EUR 1,6 (f'miljuni)

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2019

Setturi ekonomiċi

AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli
mill-għajnuna

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 3 rue Barbet
de Jouy - 75349 Paris 07 SP

Aktar informazzjoni

—

Mħallta

—

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”

MT

29.3.2014

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 92/35

Rettifika għall-Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta'
dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 50 tal-21 ta’ Frar 2014)
(2014/C 92/08)
F’paġna 24, it-test li jirreferi għall-Għajnuna mill-Istat Nru SA.37588 huwa imħassar u mibdul b’li ġej:

“Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE
Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Test b’rilevanza għaż-ŻEE, ħlief għal prodotti li jaqgħu taħt l-Anness I tat-Trattat)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

19.12.2013

Għajnuna Nru

SA.37588 (2013/N)

Stat Membru

Franza

Reġjun

—

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Programmes pour l''installation et le développement des initiatives
locales (PIDIL)

Il-bażi legali

— articles D. 343-34 et suivants du code rural et de la pêche maritime

—

— articles L. 1551-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales
It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Oħrajn

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: EUR 12 (f'miljuni)

L-intensità

%

It-tul ta' żmien

01.01.2014 - 31.12.2015

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli
mill-għajnuna

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
3 rue Barbet de Jouy - 75349 Paris 07 SP

Aktar informazzjoni

—

—

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”

MT

C 92/36

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

29.3.2014

Rettifika għall-Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta'
dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 50 tal-21 ta’ Frar 2014)
(2014/C 92/09)
F’paġna 25, it-test li jirreferi għall-Għajnuna mill-Istat Nru SA.37607 huwa imħassar u mibdul b’li ġej:

“Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE
Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Test b’rilevanza għaż-ŻEE, ħlief għal prodotti li jaqgħu taħt l-Anness I tat-Trattat)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

16.12.2013

Għajnuna Nru

SA.37607 (2013/N)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

HESSEN

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Hessen- Beihilfen im Zusammenhang mit dem Transport und der Besei
tigung von Falltieren

Il-bażi legali

§ 15 Absatz 2 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Tierseuchen
gesetz

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Mard ta' l-annimali

Il-forma ta’ l-għajnuna

Servizzi ssussidjati

L-Estimi

Baġit globali: EUR 24,5 (f'miljuni)
Baġit annwali: EUR 3,5 (f'miljuni)

L-intensitŕ

100 %

It-tul ta' żmien

01.01.2014 - 31.12.2020

Setturi ekonomiċi

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Isem u indirizz ta' l-awtoritŕ responsabbli
mill-għajnuna

Die Landkreise in Hessen

Aktar informazzjoni

—

—

—

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”

MT

29.3.2014

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 92/37

Rettifika għall-Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta'
dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 50 tal-21 ta’ Frar 2014)
(2014/C 92/10)
F’paġna 26, it-test li jirreferi għall-Għajnuna mill-Istat Nru SA.37666 huwa imħassar u mibdul b’li ġej:

“Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE
Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Test b’rilevanza għaż-ŻEE, ħlief għal prodotti li jaqgħu taħt l-Anness I tat-Trattat)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

16.12.2013

Għajnuna Nru

SA.37666 (2013/N)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

BAYERN

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Bayern: Bayerisches Bergbauernprogramm, Teil B - Förderung der
Weide- und Alm-/Alpwirschaft (BBP-B);

Il-bażi legali

— Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten für die Durchführung des Bayerischen
Bergbauernprogramms (BBP-B)- 2011; Teil B: Förderung der Weideund Alm-/Alpwirtschaft

—

— Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten für die Durchführung des Bayerischen
Bergbauernprogramms (BBP-B)- 2014; Teil B: Förderung der Weideund Alm-/Alpwirtschaft
— Art 23 und 44 der BayHO einschl. Verwaltungsvorschriften
It-tip tal-miżura

Skema

—

L-għan

Investiment fl-intrapriżi agrikoli

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: EUR 6 (f'miljuni)
Baġit annwali: EUR 2 (f'miljuni)

L-intensità

%

It-tul ta' żmien

01.01.2014 - 31.12.2016

Setturi ekonomiċi

AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli
mill-għajnuna

Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und ForstenSüdliche Landkreise
Bayerns

Aktar informazzjoni

—

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”

MT

C 92/38

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

29.3.2014

Rettifika għall-Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta'
dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 50 tal-21 ta’ Frar 2014)
(2014/C 92/11)
F’paġna 28, it-test li jirreferi għall-Għajnuna mill-Istat Nru SA.37689 huwa imħassar u mibdul b’li ġej:

“Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE
Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Test b’rilevanza għaż-ŻEE, ħlief għal prodotti li jaqgħu taħt l-Anness I tat-Trattat)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

16.12.2013

Għajnuna Nru

SA.37689 (2013/N)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

—

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Bund: Weinfonds

Il-bażi legali

§§ 37 ff. Weingesetz

—

Weinfonds-Verordnung
It-tip tal-miżura

Skema

—

L-għan

Reklamar (AGRI)

Il-forma ta’ l-għajnuna

Servizzi ssussidjati

L-Estimi

Baġit globali: EUR 72 (f'miljuni)
Baġit annwali: EUR 12 (f'miljuni)

L-intensitŕ

100 %

It-tul ta' żmien

01.01.2014 - 31.12.2019

Setturi ekonomiċi

AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD

Isem u indirizz ta' l-awtoritŕ responsabbli
mill-għajnuna

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn

Aktar informazzjoni

—

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”

MT

29.3.2014

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 92/39

Rettifika għall-Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta'
dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 50 tal-21 ta’ Frar 2014)
(2014/C 92/12)
F’paġna 29, it-test li jirreferi għall-Għajnuna mill-Istat Nru SA.37692 huwa imħassar u mibdul b’li ġej:

“Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE
Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Test b’rilevanza għaż-ŻEE, ħlief għal prodotti li jaqgħu taħt l-Anness I tat-Trattat)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

09.12.2013

Għajnuna Nru

SA.37692 (2013/N)

Stat Membru

Il-Latvja

Reġjun

—

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Setting up of buffer zones

Il-bażi legali

Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumi Nr.295 "Noteikumi
par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu,
administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai"

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Impenji agroambjentali

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

—

L-intensità

0%

It-tul ta' żmien

01.01.2014 - 30.12.2015

Setturi ekonomiċi

AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli
mill-għajnuna

Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2 LV-1981

Aktar informazzjoni

—

—

—

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”

MT

C 92/40

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

29.3.2014

Rettifika għall-Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta'
dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 50 tal-21 ta’ Frar 2014)
(2014/C 92/13)
F’paġna 31, it-test li jirreferi għall-Għajnuna mill-Istat Nru SA.37739 huwa imħassar u mibdul b’li ġej:

“Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE
Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Test b’rilevanza għaż-ŻEE, ħlief għal prodotti li jaqgħu taħt l-Anness I tat-Trattat)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

18.12.2013

Għajnuna Nru

SA.37739 (13/N)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

THUERINGEN

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Thüringen – Förderung von Bodenschutzkalkungsmaßnahmen in
Thüringen

Il-bażi legali

§ 44 ThürLHO i.V.m. Richtlinien zur Förderung von Bodenschutzkal
kungsmaßnahmen im Freistaat Thüringen

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Forestrija

Il-forma ta’ l-għajnuna

Għotja diretta

L-Estimi

Baġit globali: EUR 1,95 (f'miljuni)
Baġit annwali: EUR 0,975 (f'miljuni)

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

1.1.2014-31.12.2015

Setturi ekonomiċi

AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli
mill-għajnuna

Anstalt öffentlichen Rechts "Thüringen Forst", Thüringer Forstamt
Frauenwald
Forsthaus Alzunah, 98711 Frauenwald

Aktar informazzjoni

—

—

—

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”

MT

29.3.2014

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 92/41

Rettifika għall-Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta'
dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 50 tal-21 ta’ Frar 2014)
(2014/C 92/14)
F’paġna 32, it-test li jirreferi għall-Għajnuna mill-Istat Nru SA.37802 huwa imħassar u mibdul b’li ġej:

“Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE
Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Test b’rilevanza għaż-ŻEE, ħlief għal prodotti li jaqgħu taħt l-Anness I tat-Trattat)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

16.12.2013

Għajnuna Nru

SA.37802 (2013/N)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

—

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Niedersachsen: Beihilfe für die Entfernung und Beseitigung von Fall
tieren

Il-bażi legali

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Tierische NebenprodukteBeseitigungsgesetz (Nds. AG TierNebG);

—

Niedersächsische Richtlinie über die Gewährung von staatlichen
Beihilfen für die Entfernung und Beseitigung von Falltieren
It-tip tal-miżura

Skema

—

L-għan

Mard ta' l-annimali

Il-forma ta’ l-għajnuna

Servizzi ssussidjati

L-Estimi

Baġit globali: EUR 79,5 (f'miljuni)
Baġit annwali: EUR 26,5 (f'miljuni)

L-intensitŕ

100 %

It-tul ta' żmien

01.01.2014 - 31.12.2016

Setturi ekonomiċi

AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD

Isem u indirizz ta' l-awtoritŕ responsabbli
mill-għajnuna

Niedersächsische Gebietskörperschaften
Niedersächsische Tierseuchenkasse - anstalt des öffentlichen RechtsBrühlstraße 9, D-30169 Hannover

Aktar informazzjoni

—

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”

MT

C 92/42

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

29.3.2014

Rettifika għall-Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta'
dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 50 tal-21 ta’ Frar 2014)
(2014/C 92/15)
F’paġna 33, it-test li jirreferi għall-Għajnuna mill-Istat Nru SA.37803 huwa imħassar u mibdul b’li ġej:

“Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE
Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Test b’rilevanza għaż-ŻEE, ħlief għal prodotti li jaqgħu taħt l-Anness I tat-Trattat)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

16.12.2013

Għajnuna Nru

SA.37803 (2013/N)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

—

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Baden-Württemberg Zuschuss für die Tierkörperbeseitigung von gefal
lenen Tieren

Il-bażi legali

— Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz vom 25.1.2004 (BGBl.
I S. 82)

—

— Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigun
gsgesetzes vom 14.12.2004 (GBl. S. 914)
It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Mard ta' l-annimali

Il-forma ta’ l-għajnuna

Servizzi ssussidjati

L-Estimi

Baġit globali: EUR 60 (f'miljuni)
Baġit annwali: EUR 10 (f'miljuni)

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

01.01.2014 - 31.12.2019

Setturi ekonomiċi

AGRIKOLTURA, FORESTRIJA U SAJD

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli
mill-għajnuna

Stadt- und Landkreise

Aktar informazzjoni

—

—

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”

MT

29.3.2014

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 92/43

Rettifika għall-Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta'
dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea C 50 tal-21 ta’ Frar 2014)
(2014/C 92/16)
F’paġna 34, it-test li jirreferi għall-Għajnuna mill-Istat Nru SA.37822 huwa imħassar u mibdul b’li ġej:

“Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE
Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet
(Test b’rilevanza għaż-ŻEE, ħlief għal prodotti li jaqgħu taħt l-Anness I tat-Trattat)

Data ta' l-adozzjoni tad-deċiżjoni

18.12.2013

Għajnuna Nru

SA.37822 (2013/N)

Stat Membru

Il-Ġermanja

Reġjun

RHEINLAND-PFALZ

Titolu (u/jew isem tal-benefiċjarju)

Rheinland-Pfalz; „Beihilfe zu den Kosten der Entfernung und Beseiti
gung gefallener Tiere, für die Beiträge zur Tierseuchenkasse gezahlt
werden“

Il-bażi legali

Landesgesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigun
gsgesetzes (AGTierNebG) von 2010

It-tip tal-miżura

Skema

L-għan

Mard ta' l-annimali

Il-forma ta’ l-għajnuna

Servizzi ssussidjati

L-Estimi

Baġit globali: EUR 30 (f'miljuni)
Baġit annwali: EUR 5 (f'miljuni)

L-intensità

100 %

It-tul ta' żmien

sal- 31.12.2019

Setturi ekonomiċi

Produzzjoni ta' annimali

Isem u indirizz ta' l-awtorità responsabbli
mill-għajnuna

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung,Weinbau und
Forsten
Kaiser-Friedrich-Straße 1

Aktar informazzjoni

—

Mħallta

—

It-test tad-deċiżjoni fil-lingwa jew lingwi awtentika/awtentiċi, li minnu tneħħew il-partijiet kunfidenzjali
kollha, jinsab fuq is-sit:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm”

Avviż Nru

Werrej (ikompli)

Paġna

2014/C 92/15

Rettifika għall-Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE ‒ Fir-rigward ta' dawn
il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet (ĠU C 50, 21.2.2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2014/C 92/16

Rettifika għall-Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE ‒ Fir-rigward ta' dawn
il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet (ĠU C 50, 21.2.2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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