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SOMMARJU EŻEKUTTIV 

 

Dan l-istudju ta' riċerka huwa maħsub biex jinforma d-dibattitu parlamentari dwar il-

liberalizzazzjoni ulterjuri tas-settur tat-trasport bit-triq tal-merkanzija billi jagħti ħarsa lejn 

il-mod kif il-kabotaġġ kiber fl-Ewropa f'dawn l-aħħar snin, jara kemm mill-bidliet seħħew 

minħabba d-dħul fis-seħħ tar-Regolament (KE) Nru 1072/2009 jew minħabba raġunijiet 

oħra u jiddiskuti l-impatti soċjoekonomiċi li segwew dawn il-bidliet. Deskrizzjoni ta' 

x'jikkostitwixxi kabotaġġ u l-funzjonament tiegħu hija inkluża fil-Kapitolu 1. 
 

L-istudju huwa magħmul minn għadd ta' taqsimiet kif ippreżentati fil-Kapitolu 1 u huwa 

sostnut b'evidenza li nġabret permezz ta' għadd ta' studji ta' każijiet li huma annessi ma' 

dan l-istudju. Meta hu possibbli, l-analiżi hija sostnuta b'informazzjoni kwantitattiva 

għalkemm rajna li l-ammont ta' informazzjoni kwantitattiva miġbura mill-Istati Membri 

huwa sikwit limitat u spiss ivarja minn Stat Membru għal ieħor. 

IR-REGOLAMENT  

Ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009, adottat biex jarmonizza r-regoli dwar il-kabotaġġ fl-UE 

kollha, għadda meta s-suq internazzjonali tat-trasport bit-triq tal-merkanzija kien għaddej 

minn ħafna bidliet, l-aktar ikkawżati mit-tkabbir tal-2004 li fetaħ il-bibien għat-trasportaturi 

tal-merkanzija minn Stati Membri ġodda għalkemm b'xi restrizzjonijiet. Dawn ir-

restrizzjonijiet tneħħew fl-2009 (u fl-2012 għar-Rumanija u l-Bulgarija). Il-leġiżlazzjoni tal-

UE qabel dan ir-Regolament (fl-għamla tar-Regolament KEE Nru 3118/93) diġà kien fiha 

dispożizzjonijiet dwar il-kabotaġġ għalkemm xi oqsma ma kinux definiti f'biżżejjed dettall 

(pereżempju: x'kien ifisser li l-kabotaġġ kellu jkun temporanju) u dan wassal għal 

interpretazzjonijiet differenti fil-livell nazzjonali u b'hekk inħolqu ostakli għad-dħul għal 

operaturi tal-kabotaġġ barranin. 
 

Ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009 fittex li jindirizza dan it-tħassib permezz ta' għadd ta' 

dispożizzjonijiet, bit-tnejn ewlenin ikunu: l-introduzzjoni tar-regola li tgħid li ma jistgħux 

jitwettqu aktar minn tliet operazzjonijiet ta' kabotaġġ f'perjodu ta' sebat ijiem wara 

kunsinna internazzjonali; u l-armonizzazzjoni tad-dokumenti li jeħtieġ jinġarru fuq vjaġġ ta' 

kabotaġġ biex tiġi kkonfermata l-leġittimità tal-operazzjoni ta' kabotaġġ.  
 

Wara d-dħul fis-seħħ tar-Regolament f'Mejju 2010 l-Kummissjoni ppubblikat għadd ta' 

kjarifiki biex tiffaċilita l-interpretazzjoni tar-Regolament. Xorta għad hemm xi tħassib, 

pereżempju fir-rigward tal-multidrops u s-sanzjonijiet. Dawn il-kwistjonijiet huma diskussi 

f'aktar dettall fil-Kapitolu 2. 

INFURZAR  

Dan l-istudju ta' riċerka ta ħarsa fid-dettall lejn il-monitoraġġ u l-infurzar tad-

dispożizzjonijiet dwar il-kabotaġġ f'għadd ta' Stati Membri u sab li hemm għadd ta' fatturi li 

għandhom impatt dirett fuq il-mod kif l-operazzjonijiet ta' kabotaġġ huma mmonitorjati u 

infurzati. L-ewwel nett, f'għadd ta' Stati Membri hemm aktar minn korp wieħed li 

għandhom il-kompitu li jimmonitorjaw ksur fil-leġiżlazzjoni dwar it-trasport bit-triq (inkluż 

il-kabotaġġ), u din il-frammentazzjoni wasslet għal diffikultajiet fil-koordinament u 

għamlitha diffiċli li l-operazzjonijiet ta' kabotaġġ jiġu mmonitorjati b'mod effettiv. It-tieni, u 

b'rabta mal-ewwel punt, ftit hemm koordinament minn naħa għal oħra tal-konfini 

nazzjonali u dan jagħmel l-infurzar tal-operazzjonijiet fis-suq "domestiku" saħansitra aktar 

diffiċli. It-tielet, għadd ta' korpi ta' infurzar m'għandhomx biżżejjed riżorsi biex 

jimmonitorjaw l-operazzjonijiet ta' kabotaġġ b'mod effettiv. Fl-aħħar nett, is-sanzjonijiet 
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għal ksur fir-rigward tal-kabotaġġ ivarjaw ħafna fl-UE kollha u dan joħloq inċentivi differenti 

fi Stati Membri differenti (kif muri fil-figura t'hawn taħt). 
 

Sanzjonijiet applikabbli għall-kabotaġġ fi Stati Membri magħżula (€) 

 

  

* barra minn hekk fi Franza t-trasportaturi jistgħu jeħlu sa sena priġunerija (limitata għal trasporaturi minn pajjiżi 

li ma jistgħux iwettqu operazzjonijiet ta' kabotaġġ fi Franza); 

Sors: Studji ta' każijiet tal-SDG, liġijiet nazzjonali u intervisti mal-Ministeri tat-Trasport fl-Istati Membri magħżula. 

 

Għalkemm huwa diffiċli ssib data dwar ksur, rajna li f'dawk il-pajjiżi tal-istudji ta' każijiet 

fejn hija disponibbli informazzjoni dettaljata (il-Ġermanja u r-Renju Unit), il-każijiet ta' ksur 

ammontaw għal bejn 0,2 % u 0,45 % tal-ispezzjonijiet totali. 

 

Permezz tal-analiżi spjegata fil-Kapitolu 3 stajna wkoll nidentifikaw għadd ta' prattiki tajbin 

fl-infurzar, u dawn jinkludu l-isforzi ta' koordinazzjoni marbutin mal-infurzar magħmulin fl-

Italja u l-OCRS żviluppat fir-Renju Unit. Dawn għandhom ikunu studjati f'aktar dettall u 

applikati fi Stati Membri oħra meta dan ikun fattibbli.  

ANALIŻI TAS-SUQ 

L-analiżi tad-data tas-suq turi li seħħet bidla prinċipali fis-suq tal-UE tal-kabotaġġ peress li 

t-trasportaturi tal-merkanzija mill-Istati Membri tal-UE12 għandhom rwol akbar fl-

operazzjonijiet ta' kabotaġġ. Globalment il-proporzjon ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ 

imwettqa minn vetturi reġistrati f'wieħed mill-Istati Membri tal-UE12 żdied minn 12 % fl-

2007 għal kważi 40 % fl-2011. It-trasportaturi tal-merkanzija Pollakki huma fost l-aktar 

attivi: fl-2011 huma wettqu l-akbar ammont ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ fl-UE, u qabżu 

l-volumi tat-trasportaturi tal-merkanzija Ġermaniżi u mill-Pajjiżi l-Baxxi. B'kuntrast, il-

pajjiżi destinatarji baqgħu l-istess: il-Ġermanja, Franza, l-Italja u r-Renju Unit. Il-figura 

t'hawn taħt turi l-bidla fl-oriġini tal-operaturi ewlenin tal-kabotaġġ bejn l-2007 u l-2011. 
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L-oriġini tal-aktar operaturi ta' kabotaġġ attivi fl-UE fl-2007 (fuq ix-xellug) u l-

2011 (fuq il-lemin) (skont data f'tunnellati-kilometri) 

 

 
Sors: Analiżi tal-SDG tal-Eurostat (2012). 

 

Kif jidher minn din il-figura, il-Polonja ħadet rwol ewlieni fl-operazzjonijiet ta' kabotaġġ, bi 

18 % tal-kabotaġġ kollu. Il-Kapitolu 4 ta' dan l-istudju jippreżenta l-analiżi sħiħa tas-suq u 

jipprovdi aktar dettalji dwar l-attivitajiet ta' kabotaġġ fl-UE kollha. 

L-IMPATTI SOĊJOEKONOMIĊI TAL-KABOTAĠĠ 

L-evoluzzjoni tal-kabotaġġ kellha effetti soċjali u ekonomiċi differenti fuq Stati Membri 

differenti. Aspett wieħed baqa' kostanti għall-Istati Membri kollha: ir-reċessjoni, li kellha 

impatt fuq it-trasportaturi bit-triq tal-merkanzija kollha kif muri fid-data pprovduta fil-

Kapitolu 4. Filwaqt li l-volumi ta' trasport bit-triq tal-merkanzija għadhom ma rkuprawx 

mill-kriżi ekonomika li bdiet fl-2008, ġew identifikati żewġ tendenzi ewlenin. L-ewwelnett, xi 

kumpaniji mill-Istati Membri tal-UE15 intensifikaw il-prattika ta' reġistrazzjoni f'pajjiż ieħor 

("flagging-out") biex jisfruttaw id-differenzi favorevoli fil-kosti lavorattivi u jerġgħu jsiru 

kompetittivi. It-tieni, xi kumpaniji mill-Istati Membri tal-UE12 għamlu użu akbar mill-

opportunitajiet ta' kabotaġġ billi offrew alternattivi orħos lid-destinatarji Ewropej li jkunu 

jridu jnaqqsu l-ispejjeż tagħhom. 
 

Iż-żieda fl-attività tat-trasportaturi tal-merkanzija tal-UE12 fl-aħħar snin tista' tiġi spjegata 

parzjalment mill-fatt li issa jistgħu joffru prezzijiet orħos minħabba kosti lavorattivi aktar 

baxxi meta mqabbla mal-parti l-kbira tal-Istati Membri tal-UE15. Dan il-vantaġġ ta' kost 

jista' jiġi attribwit għal livelli ta' pagi differenti (li fuq perjodu fit-tul għandhom isibu l-livell 

tagħhom), iżda wkoll għal sistemi ta' protezzjoni soċjali differenti li jimponu kosti lavorattivi 

differenti fuq impriżi mill-Istati Membri l-ġodda u minn dawk antiki. Dan huwa spjegat bl-

aħjar mod fil-figura t'hawn taħt. 
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Kosti operattivi ta' operazzjonijiet ta' kabotaġġ (€/h) 

 
Sors: Elaborazzjoni tal-SDG fuq ir-Rapport tal-HLG (2012) u ċ-Centro Studi Sistemi di Trasporto 

(2008). 

 

Fuq perjodu fit-tul, żieda fis-salarji fl-Istati Membri tal-UE12 u salarji staġnati fl-Istati 

Membri tal-UE15 jistgħu jwasslu għal konverġenza tal-kosti lavorattivi għalkemm hemm 

opinjonijiet diverġenti dwar din il-kwistjoni kif spjegat fil-Kapitolu 5.  Madankollu, il-kosti 

lavorattivi huma affettwati wkoll minn leġiżlazzjoni oħra, b'mod partikolari d-

dispożizzjonijiet tas-sigurtà soċjali fl-Istati Membri li jista' jkollhom impatt sinifikanti fuq il-

kosti. Xi Stati Membri (l-Awstrija u Franza) introduċew dispożizzjonijiet biex inaqqsu l-

kompetizzjoni inġusta minn dispożizzjonijiet differenti tas-sigurtà soċjali . 
 

Diġà jeżistu xi każijiet ta' liberalizzazzjoni sħiħa tal-kabotaġġ fl-UE. Ir-reġjun tal-Benelux 

jirrappreżenta eżempju ta' ftuħ tas-suq li rnexxa fil-preżenza ta' ambjent soċjoekonomiku 

armonizzat. Il-gvernijiet nazzjonali ġeddew dan il-ftehim ripetutament minħabba l-

benefiċċji ta' effiċjenza tiegħu, li jinkludu introjti akbar għal kull trakk, integrazzjoni 

ekonomika akbar tan-negozji nazzjonali u inqas vjaġġi bla tagħbija għalkemm fl-isfond ta' 

tliet pajjiżi b'livell simili ta' attività ekonomika. Minkejja dan, il-Belġju – flimkien ma' 

Franza, l-Italja, l-Awstrija u d-Danimarka – mhuwiex lest jadotta liberalizzazzjoni ulterjuri 

tal-kabotaġġ fl-UE, għallinqas sakemm ma jiġux indirizzati "l-irregolaritajiet serji fis-suq" li 

jwasslu għad-dumping soċjali. Il-ħames stati esprimew il-fehma tagħhom permezz ta' 

dikjarazzjoni konġunta waqt il-Kunsill dwar it-Trasport, li sar fi Brussell fil-11 ta' Marzu. 
 

L-effiċjenza ekonomika hija, min-naħa tagħha, marbuta mal-effiċjenza ambjentali. It-

tnaqqis tal-vjaġġi bla tagħbija (li fl-UE  kollha jammontaw għal madwar 22 % tal-kilometri 

tal-vetturi kollha) jkollu effett indirett fuq l-emissjonijiet tas-CO2. Il-gvernijiet nazzjonali 

jeħtieġ jaċċertaw ruħhom, madankollu, li kwalunkwe żieda fl-attività ekonomika u fl-

operazzjonijiet ta' kabotaġġ ma jkollhiex impatt negattiv fuq is-sikurezza tat-toroq li huwa 

qasam ta' tħassib espress minn għadd ta' partijiet interessati matul dan l-istudju. 
 

Mill-analiżi li saret jidher li l-bżonn ta' ftuħ ulterjuri tas-suq huwa xprunat: mill-bżonn li 

jitnaqqsu l-vjaġġi bla tagħbija u mill-objettiv globali li tinħoloq Żona Unika Ewropea tat-

Trasport fejn it-trasportaturi bit-triq tal-merkanzija minn Stati Membri differenti jkunu liberi 

li jkollhom aċċess għal-professjoni tat-trasport f'pajjiżi differenti kif ukoll li jwettqu 

operazzjonijiet ta' trasport fl-UE kollha. Kwalunkwe reviżjoni tar-regoli eżistenti dwar il-

kabotaġġ tibbenefika mill-introduzzjoni ta' distinzjoni bejn iż-żewġ objettivi msemmija 
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hawn fuq. Dan ikun ta' għajnuna biex jiġu identifikati l-emendi li għandhom isiru lid-

dispożizzjonijiet leġiżlattivi attwali. 
 

KONKLUŻJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET 

L-istudju juri li bejn iż-żewġ forzi ewlenin tal-liberalizzazzjoni, jiġifieri l-emendar tar-regoli 

eżistenti biex tiżdied iċ-ċarezza u t-tkabbir tal-UE, din tal-aħħar kienet dik li wasslet għal 

aktar bidliet fl-istruttura tas-suq tal-kabotaġġ. 

 

L-istudju jindika oqsma fejn il-kundizzjonijiet ta' qafas għal operazzjonijiet ta' kabotaġġ 

ivarjaw minn Stat Membru għal ieħor, fatt li jisfida l-funzjonament bla xkiel ta' dan is-suq. 

Pereżempju, il-punt safejn il-klijenti tal-operazzjonijiet tat-trasport bit-triq tal-merkanzija 

huma koresponsabbli f'każ ta' ksur minn operaturi tal-kabotaġġ jew ir-rekwiżiti ta' 

assigurazzjoni imposti fuq il-vetturi li jiċċirkolaw fuq in-netwerks nazzjonali. Dawn iż-żewġ 

oqsma huma interpretati b'mod differenti fi Stati Membri differenti u l-armonizzazzjoni ta' 

dawn il-kwistjonijiet tkun ta' benefiċċju għas-suq kollu kemm hu.  
 

Il-preżenza ta' kundizzjonijiet daqshekk differenti fl-UE kollha kellha effetti soċjoekonomiċi 

differenti f'pajjiżi differenti. L-analiżi f'dan l-istudju turi li, globalment, il-kabotaġġ wassal 

biex jitbaxxew il-kosti tat-trasport f'diversi Stati Membri tal-UE15 u ħoloq opportunitajiet 

kummerċjali ġodda għat-trasportaturi tal-merkanzija mill-UE12.  Madankollu dan kien 

kontrobilanċjat mill-profitabilità mnaqqsa tal-operaturi mill-UE15, tħassib dwar is-sikurezza 

u l-potenzjal ta' nuqqas ta' sewwieqa. Dawn il-fatturi kollha probabbli jikbru fiż-żmien qasir 

b'aktar ftuħ tas-suq sakemm il-liberalizzazzjoni ma ssirx b'mod gradwali u ma tkunx 

akkumpanjata minn reġimi ta' infurzar aktar b'saħħithom fil-livell nazzjonali.   
 

Fid-dawl ta' liberalizzazzjoni futura tas-settur ikun utli li jiġu ċċarati l-objettivi wara l-ftuħ 

tas-suq tat-trasport bit-triq tal-merkanzija. Kif imsemmi hawn fuq, l-istudju jindika żewġ 

fatturi ewlenin li jixprunaw id-dibattitu dwar liberalizzazzjoni ulterjuri: il-bżonn li jitnaqqsu 

l-vjaġġi bla tagħbija u l-ħolqien ta' Żona Unika Ewropea tat-Trasport. Hija l-fehma tal-

awturi ta' dan ir-Rapport li dawn iż-żewġ fatturi jeħtieġ jiġu indirizzati b'mod separat biex 

jiġi żgurat li jintlaħaq l-objettiv globali li tiżdied l-effiċjenza tas-suq tat-trasport bit-triq. Il-

proposta mressqa mill-grupp ta' livell għoli li tiddistingwi bejn operazzjonijiet ta' kabotaġġ 

kollegati u mhux kollegati tmur f'din id-direzzjoni. 
 

Biex tiġi żgurata l-effiċjenza u jitnaqqsu l-vjaġġi bla tagħbija jista' jitqies approċċ differenti 

mir-regola ta' "tlieta f'sebgħa" permezz tat-tneħħija tal-għadd massimu ta' operazzjonijiet 

ta' kabotaġġ (tlieta) li jistgħu jsiru f'sebat ijiem u/jew reviżjoni tad-dispożizzjoni li titlob li t-

tagħbija internazzjonali tinħatt kompletament qabel operazzjoni ta' kabotaġġ. 

  

Fl-istess waqt, l-infurzar jista' jiġi ffaċilitat billi l-kabotaġġ jiġi kollegat mal-qsim tal-konfini 

pjuttost milli mal-ħatt, kif ukoll bl-introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet kumplimentari oħra 

bħal dawk imsemmija fil-Kapitolu 6 tal-istudju. B'mod partikolari, kooperazzjoni akbar u 

iktar skambju ta' informazzjoni bejn il-korpi nazzjonali u internazzjonali jistgħu jtejbu l-

infurzar. 
 

Fir-rigward tal-objettiv li tinkiseb Żona Ewropea tat-Trasport integrata b'mod sħiħ, għandha 

ssir valutazzjoni tal-impatt dettaljata dwar l-effetti soċjoekonomiċi ta' għażliet differenti. 

Din hija meħtieġa minħabba l-iżbilanċi kbar li għadhom jeżistu bejn il-kundizzjonijiet ta' 

qafas differenti (l-aspetti tax-xogħol, b'mod partikolari) fi Stati Membri differenti. Minbarra 

l-aspetti ta' infurzar, hemm bżonn tittieħed deċiżjoni dwar l-armonizzazzjoni ulterjuri tal-
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liġijiet tax-xogħol ta' kabotaġġ u dwar ir-responsabilità kondiviża tal-klijenti qabel ma jiġi 

implimentat il-ftuħ totali tas-suq. 
 


