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IT-TRASPORT BIT-TRIQ: TRASPORT
INTERNAZZJONALI U TA’ KABOTAĠĠ

B’segwitu għall-adozzjoni ta’ diversi atti leġiżlattivi Ewropej, ġew liberalizzati gradwalment
kemm it-trasport bit-triq internazzjonali kif ukoll il-kabotaġġ tal-merkanziji u l-persuni.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

It-Titolu VI tat-Trattat ta’ Lisbona, b’mod partikolari l-Artikolu 91 tat-TFUE.

L-OBJETTIVI

Il-ħolqien ta’ suq liberalizzat tas-servizzi tat-trasport bit-triq, bil-ftuħ tal-aċċess għall-
professjoni permezz tal-eliminazzjoni tar-restrizzjonijiet kollha li jirrigwardaw it-trasportaturi
bbażati fuq iċ-ċittadinanza tagħhom jew fuq l-istabbiliment tagħhom fi Stat Membru ieħor li
jkun differenti minn dak fejn ikunu qed jipprovdu s-servizz.

IL-KISBIET

A. It-trasport bit-triq
1. L-aċċess għas-suq (u għall-professjoni) tat-trasport tal-merkanzija
B’segwitu għal azzjoni għal nuqqas ta’ aġir meħuda mill-Parlament Ewropew, il-Qorti tal-
Ġustizzja, fis-Sentenza tagħha tat-22 ta’ Mejju 1985 (61983CJ0013), ikkundannat lill-Kunsill
talli ma introduċiex dispożizzjonijiet, qabel tmiem il-perjodu tranżitorju previst bit-Trattat
ta’ Ruma (31 ta’ Diċembru 1969), fl-oqsma li ġejjin: il-libertà li jiġu pprovduti servizzi fil-
qasam tat-trasport internazzjonali (a) u permess għat-trasportaturi mhux residenti biex jipprovdu
trasport nazzjonali fl-Istati Membri (b). Permezz ta’ leġiżlazzjoni mifruxa fuq perjodu ta’
25 sena, l-UE rnexxielha tirrimedja kważi n-nuqqasijiet kollha msemmija mill-Qorti dwar dawn
iż-żewġ punti.
a. It-trasport internazzjonali ta’ merkanzija bit-triq għal kiri jew bi ħlas
Ir-Regolament (KEE) Nru 881/92 tas-26 ta’ Marzu 1992 ikkonsolida t-testi ġuridiċi eżistenzi
dwar it-trasport transkonfinali bejn l-Istati Membri u stabbilixxa reġim ta’ liċenzji Komunitarji
maħsuba għat-trasportaturi tal-merkanzija. Dan ir-Regolament kien jikkonċerna t-trasport lejn
jew mit-territorju ta’ Stat Membru jew trasport li jgħaddi mit-territorju ta’ Stat Membru wieħed
jew aktar. Fir-rigward ta’ vjaġġi li jgħaqqdu Stat Membru ma’ pajjiż terz, ir-reġim japplika
xorta waħda anki jekk ikun hemm ftehim bejn l-UE u dak il-pajjiż terz. Filwaqt li, sa dak iż-
żmien, it-trasport bejn żewġ Stati Membri kien possibbli biss permezz ta’ ftehimiet bilaterali,
b’suġġett ukoll għal ċerti restrizzjonijiet, fl-1 ta’ Jannar 1993 dan ir-Regolament irrevoka r-
restrizzjonijiet kwantitattivi (il-kwoti) u l-awtorizzazzjonijiet bilaterali kollha. Minn dakinhar ‘l
hawn, it-trasport internazzjonali tal-merkanziji fl-Unjoni sar kważi liberu minħabba li l-aċċess
għas-suq baqa’ soġġett biss għal rekwiżiti kwalitattivi għall-ħruġ ta’ liċenzja Komunitarja,
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li tinħareġ lill-impriżi tat-trasport mill-Istat Membru fejn ikunu stabbiliti, u li għandha tkun
rikonoxxuta mill-Istati Membri l-oħra kollha (il-pajjiżi ospitanti). Il-liċenzja Komunitarja hija
valida għall-pajjiżi kollha membri taż-Żona Ekonomika Ewropea.
Ir-Regolament 3916/90 tal-21 ta’ Diċembru 1990 madankollu stabbilixxa mekkaniżmu
Komunitarju ta’ salvagwardja f’każ ta’ kriżi, li huwa ekwivalenti għal miżura ta’
akkumpanjament għall-waqfien totali tas-sistema tal-kwoti fl-Unjoni.
Id-Direttiva 96/26/KE tal-Kunsill stabbiliet tliet kriterji kwalitattivi għall-aċċess għall-
professjoni tat-trasportaturi tal-merkanzija: kondotta tajba, kapaċità finanzjarja u kompetenza
professjonali. Din id-Direttiva tħassret bir-Regolament 1071/2009 tal-21 ta’ Ottubru 2009 (ara
aktar ‘l isfel) li żied ir-raba’ kundizzjoni mat-tlieta msemmija hawn fuq: dik ta’ stabbiliment
effettiv u stabbli fi Stat Membru.
Ir-Regolament (KE) Nru 484/2002 tal-1 ta’ Marzu 2002 stabbilixxa attestazzjoni tax-xufiera
għaċ-ċittadini kollha ta’ pajjiż terz li jwettqu trasport b’kiri jew bi ħlas li jkun kopert b’liċenzja
Komunitarja. Dan id-dokument, li jikkonċerna kemm it-trasport internazzjonali kif ukoll il-
kabotaġġ, jiċċertifika li x-xufier huwa impjegat minn impriża tat-trasport f’konformità mad-
dispożizzjonijiet leġiżlattivi u regolamentarji dwar l-impjieg u t-taħriġ professjonali li japplikaw
fl-Istat Membru tal-istabbiliment. Din il-miżura għandha tevita li xufiera mhux ċittadini tal-
UE, impjegati illegalment, jaħdmu f’kundizzjonijiet prekarji u ma jitħallsux kif xieraq, għad-
detriment tal-kompetizzjoni u s-sikurezza stradali.
Fl-aħħar nett, il-kiri transkonfinali tal-vetturi mikrija mingħajr xufiera għat-trasport tal-
merkanzija bit-triq huwa rregolat bid-Direttiva 2006/1/KE tat-18 ta’ Jannar 2006.
b. It-trasport ta’ kabotaġġ.
Ir-Regolament (KEE) Nru 3118/93 tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 1993 ġie stabbilit għall-
kabotaġġ bit-triq, jiġifieri l-forniment ta’ servizzi tat-trasport fi ħdan Stat Membru permezz
ta’ impriża tat-trasport stabbilita fi Stat Membru ieħor. Fil-prattika, dan jikkonċerna l-
forniment ta’ servizzi minn trasportaturi mhux residenti li, minħabba ċaqliq internazzjonali,
isibu ruħhom f’pajjiż ospitanti u li, minflok ma jmorru lura vojta, jittrasportaw xi ħaġa oħra
f’dan il-pajjiż qabel ma jilħqu l-fruntiera. Ir-Regolament (KEE) Nru 3118/93 jippermetti lill-
impriżi li għandhom liċenzja Komunitarja maħruġa minn Stat Membru partikolari, li joffru
s-servizz tagħhom għat-trasport tal-merkanzija bit-triq fi Stati Membri oħra, bil-kundizzjoni
li dawn is-servizzi jiġu offruti biss temporanjament. Madankollu, mit-30 ta’ Ġunju 1998,
il-liberalizzazzjoni totali tal-attività ta’ kabotaġġ baqgħet ta’ natura temporanja minħabba
li tippermetti lil Stat Membru jdur fuq il-Kummissjoni għall-adozzjoni ta’ klawżola ta’
salvagwardja fl-eventwalità ta’ tfixkil serju fis-suq minħabba l-kabotaġġ.
Wara t-tentattiv tal-Kummissjoni biex tippreċiża n-natura temporanja tal-kabotaġġ permezz
ta’ komunikazzjoni interpretattiva (tas-26 ta’ Jannar 2005), ir-Regolament 1072/2009
tal-21 ta’ Ottubru 2009 (l-Artikolu 8(2)) abbanduna l-kunċett ta’ kabotaġġ ġenerali u adotta
formula aktar ristretta ta’ kabotaġġ konsekuttiv (li tipprevedi sa tliet operazzjonijiet awtorizzati
ta’ kabotaġġ fis-sebat ijiem wara l-vjaġġ internazzjonali lejn il-pajjiż ospitanti ta’ kabotaġġ). Id-
dispożizzjonijiet fir-rigward tal-kabotaġġ bdew japplikaw fl-14 ta’ Mejju 2010.
c. Il-pakkett stradali tal-21 ta’ Ottubru 2009
Pass pass l-Unjoni Ewropea ħolqot kundizzjonijiet li jippermettu t-twaqqif ta’ suq intern
liberalizzat tat-trasport bit-triq. Madankollu, sabiex jinħolqu kundizzjonijiet ġusti għall-
kompetizzjoni, kien hemm il-ħtieġa ta’ armonizzazzjoni fir-rigward tal-kundizzjonijiet ta’ qafas
soċjali, tekniċi u fiskali (ara l-iskedi informattivai aktar ‘l isfel).
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Fil-qafas tal-pakkett stradali, li ġie adottat f’Ottubru 2009 permezz ta’ kompromess bejn il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill u li jikkonsisti fi tliet Regolamenti (KE) – Nru 1071/2009,
Nru 1072/2009, Nru 1073/2009, applikabbli bis-sħiħ mill-4 ta’ Diċembru 2001 –, ir-regoli
l-ġodda stabbiliti huma l-istess għat-trasport internazzjonali tal-merkanzija u t-trasport ta’
kabotaġġ. Il-pakkett leġiżlattiv il-ġdid jipprevedi, fost affarijiet oħrajn:
— mudell simplifikat u standardizzat tal-liċenzja Komunitarja (għall-kundizzjoni ġdida ta’

stabbiliment, ara l-punt 1.a aktar ‘il fuq);

— il-ħatra ta’ maniġer tat-trasport li għandu jmexxi b’mod effettiv u permanenti l-attivitajiet
tat-trasport tal-impriża, li jkollu rabta reali mal-impriża (impjegat, direttur jew proprjetarju)
u jkun residenti fl-UE;

— it-tisħiħ tal-proċeduri għall-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri rigward
ksur min-naħa tat-trasportaturi, kif ukoll l-obbligu tal-Istati Membri li joħorġu liċenzja
Komunitarja, li jieħdu miżuri kontra trasportatur li jwettaq ksur fi Stat Membru ieħor.
Hemm ipprovduta wkoll il-possibilità ta’ konfiska tal-liċenzja Komunitarja, tal-kopji
ċċertifikati jew tal-liċenzji tax-xufiera;

— definizzjoni preċiża u faċilment applikabbli, tan-natura temporanja tal-operazzjonijiet ta’
kabotaġġ (ara l-punt 1.b aktar ‘il fuq).

B’mod partikolari, ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 jipprevedi li jiġu stabbiliti
regoli aktar stretti fir-rigward tal-aċċess għall-professjoni tat-trasportaturi tal-merkanzija
u għall-modernizzazzjoni tal-immaġni tas-settur tat-trasport bit-triq. Barra minn hekk, ir-
Regolament (KE) Nru 1072/2009 kompla jikkonsolida u jarmonizza r-regoli dwar il-kabotaġġ.
B’mod partikolari dan elimina l-inċertezza ġuridika għat-trasport bit-triq bl-amalgamazzjoni tar-
Regolamenti (KEE) Nru 881/92 u Nru 3118/93 filwaqt li ħassar id-Direttiva 2006/94/KE (dwar
ċerti tipi ta’ trasport ta’ merkanzija bit-triq). (Għal aktar informazzjoni dwar ir-Regolament (KE)
Nru 1073/2009, ara l-punt 2c aktar ‘l isfel).
2. Il-liberalizzazzjoni progressiva tat-trasport tal-passiġġieri
a. It-trasport bit-triq internazzjonali ta’ persuni bix-xarabank u l-kowċ
Għall-kuntrarju tas-suq tat-trasport tal-merkanzija bit-triq, il-ftuħ tas-suq għat-trasport tal-
persuni huwa proċess li ħa iżjed żmien.
Ir-Regolament (KEE) Nru 684/92 tas-16 ta’ Marzu 1992 ikkontribwixxa għall-ftuħ tas-suq
tat-trasport internazzjonali ta’ passiġġieri bil-kowċ u bix-xarabank. Dan awtorizza lill-impriżi
kollha tat-trasport tal-Unjoni biex jipprovdu servizzi ta’ trasport regolari (f’intervalli speċifikati
tul rotot speċifiċi, permezz ta’ postijiet ta’ waqfien predeterminati) jew okkażjonali (trasport
ta’ gruppi kkostitwiti fuq l-inizjattiva tal-konsumatur jew tat-trasportatur innifsu) bejn l-Istati
Membri għal aktar minn disa’ persuni (bix-xufier inkluż). Dan ir-Regolament ġie ffinalizzat
u mmodifikat bir-Regolament (KE) Nru 11/98 tal-11 ta’ Diċembru 1997, li introduċa liċenzja
Komunitarja, li tinħareġ mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-istabbiliment lill-
impriżi tat-trasport għal kiri jew bi ħlas ta’ passiġġieri bil-kowċ jew bix-xarabank. L-impriżi tat-
trasport għandhom iġorru din il-liċenzja Komunitarja bħala prova tal-liċenzja tagħhom fl-Istat
ta’ oriġini tagħhom. Barra minn hekk, is-servizzi ta’ trasport internazzjonali regolari għandhom
ikunu koperti b’awtorizzazzjoni minn qabel maħruġa f’isem it-trasportatur.
b. It-trasport ta’ "kabotaġġ"
Ir-Regolament (KE) Nru 12/98 tal-11 ta’ Diċembru 1997 awtorizza t-trasport ta’ kabotaġġ
għas-servizzi kollha okkażjonali, is-servizzi regolari speċjalizzati (għal kategoriji speċifiċi ta’
passiġġieri), kemm-il darba jkunu koperti b’kuntratt konkluż bejn l-organizzatur u t-trasportatur
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(pereżempju, it-trasport ta’ ħaddiema jew studenti), kif ukoll għas-servizzi regolari, kemm-il
darba l-kabotaġġ isir waqt servizz regolari internazzjonali (u mhux fi tmiem is-servizz). Bħal fil-
każ tal-kabotaġġ għat-trasport tal-merkanziji, is-servizz tal-kabotaġġ tal-passiġġieri isir b’mod
temporanju.
Attwalment, il-każijiet li ġejjin mhumiex inklużi fil-ftuħ tas-suq, u hawn l-awtoritajiet
kompetenti jistgħu jipprojbixxu lit-trasportaturi mhux residenti milli jipprovdu kabotaġġ tal-
passiġġieri: is-servizzi regolari ta’ trasport nazzjonali li jitwettqu b’mod indipendenti mis-
servizz ta’ trasport internazzjonali, kif ukoll is-servizzi urbani, suburbani u reġjonali (anki fil-
qafas tat-trasport internazzjonali).
c. Il-pakkett stradali tal-21 ta’ Ottubru 2009 (ara l-punt 1c aktar ‘il fuq)
Ir-Regolament (KE) Nru 1073/2009 jistabbilixxi regoli komuni għall-aċċess għas-suq
internazzjonali tas-servizzi ta’ trasport tal-passiġġieri bil-kowċ u bix-xarabank. Permezz
tar-reviżjoni u l-konsolidizzazzjoni tal-qafas leġiżlattiv preċedenti (ir-Regolament (KEE)
Nru 684/92 għat-trasport internazzjonali ta’ passiġġieri u r-Regolament (KE) Nru 12/98 għall-
kabotaġġ fl-istess qasam, li ġew sostitwiti minnu), dan jiċċara l-kamp ta’ applikazzjoni u
jissimplifika l-proċeduri. B’mod partikolari, mnibarra li jikkonferma l-prinċipju tal-forniment
liberu ta’ servizzi, skont l-istess kundizzjonijiet li diġà ġew indikati fir-Regolament (KEE)
Nru 684/92, dan ir-Regolament jistabbilixxi: il-kundizzjonijiet tal-ħruġ u tal-irtirar tal-liċenzji
Komunitarji, it-tul tal-validità tagħhom u t-termini tal-użu u tal-preżentazzjoni tagħhom, kemm
tal-liċenzja kif ukoll tal-kopji ċċertifikati bħala konformi.
Hawnhekk il-kabotaġġ tal-passiġġieri huwa permess ukoll, bħal fil-każ tat-trasport tal-
merkanziji, kemm-il darba l-kabotaġġ ma jkunx l-għan ewlieni tas-servizz tat-trasport;
għaldaqstant għandu jkun b’segwitu għal servizz internazzjonali regolari.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Fil-qasam tat-trasport bit-triq, il-Parlament Ewropew talab u ta l-appoġġ tiegħu għall-ftuħ
gradwali tas-suq tat-trasport tal-merkanzija u tal-passiġġieri bit-triq f’diversi riżoluzzjonijiet
u rapporti. Barra minn hekk, tenna kemm-il darba l-ħtieġa tal-paralelliżmu bejn il-
liberalizzazzjoni u l-armonizzazzjoni, inklużi l-aspetti soċjali u s-sikurezza tat-trasport.
Fir-rigward tal-kabotaġġ tal-merkanzija, b’mod partikolari, il-PE ddikjara li huwa favur
liberalizzazzjoni akbar sabiex titnaqqas il-frekwenza ta’ mili fil-vojt tat-trakkijiet (ara l-punt 18
tar-riżoluzzjoni tal-PE tas-6 ta’ Lulju 2010, dwar futur sostenibbli għat-trasport). Barra minn
hekk ippreċiża li l-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, qabel tmiem l-2013, rapport dwar il-
qagħda tas-suq Komunitarju tat-trasport bit-triq biex tivvaluta, fost oħrajn, jekk il-progress li sar
fir-rigward tal-armonizzazzjoni tar-regoli, b’mod partikolari fil-qasam tal-leġiżlazzjoni soċjali
u tas-sikurezza, huwiex tali li wieħed jara l-possibbiltà ta’ ftuħ ulterjuri tas-swieq domestiċi tat-
trasport bit-triq, u b’mod partikolari l-eliminazzjoni tar-restrizzjonijiet fuq il-kabotaġġ (ara l-
punt 29, inċiż 5 tar-riżoluzzjoni tal-PE tal-15 ta’ Diċembru 2011, dwar pjan direzzjonali għal
Żona Unika Ewropea tat-Trasport – lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi
b’mod effiċjenti).
F’din il-perspettiva, f’Ġunju 2012 il-Kummissjoni għamlet l-ewwel pass lejn il-pubblikazzjoni
tar-rapport tal-grupp ta’ livell għoli li rrakkomanda l-ftuħ gradwali tas-suq Ewropew tat-
trasport tal-merkanziji bit-triq. B’mod partikolari, il-grupp jirrakkomanda li jiġu introdotti
żewġ tipi differenti ta’ kabotaġġ: l-ewwel wieħed, limitat għal perjodu qasir u marbut ma’
vjaġġ internazzjonali; it-tieni, mhux marbut ma’ vjaġġ internazzjonali eżistenti, li min-naħa l-
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oħra jkun soġġett għal proċedura ta’ reġistrazzjoni sabiex ix-xufier ikkonċernat jiġi żgurat l-
applikazzjoni tad-dritt tax-xogħol fis-seħħ fil-pajjiż ospitanti.
Fl-aħħar nett, fl-14 ta’ April 2014 il-Kummissjoni ppubblikat ir-rapport dwar "L-Istat tas-Suq
tat-Trasport bit-Triq tal-Unjoni" COM(2014)222 final. Dan kien ir-rapport mitlub mill-PE fir-
riżoluzzjoni tiegħu P7_TA(2011)0584 tal-15 ta’ Diċembru 2011 (ara hawn fuq). Il-Kummissjoni
ħabbret fir-rapport li r-Regolamenti (KE) Nru°1071/2009 u (KE) Nru°1072/2009 kienu se
jiġu riveduti fil-qafas tal-programm REFIT (Komunikazzjoni ta’ Diċembru 2012 "Idoneità
Regolatorja tal-UE"). Ir-reviżjoni għandha l-għan li tissimplifika u tiċċara l-leġiżlazzjoni
fis-seħħ iktar milli tkompli tiftaħ is-suq. Il-Kummissjoni enfasizzat, b’mod partikolari, in-
neċessità li tiġi ċċarata "d-definizzjoni tal-istabbiliment stabbli u effettiv fir-Regolament (KE)
Nru 1071/2009 u ta’ kabotaġġ fir-Regolament (KE) Nru 1072/2009". Barra minn hekk, insistiet
dwar l-applikazzjoni tar-regolamenti inkwistjoni permezz ta’ dispożizzjonijiet aktar preskrittivi
dwar il-frekwenza u l-modalitajiet tal-kontrolli, u anki permezz tal-ġenerazzjoni ġdida ta’
takografi diġitali (punt 4.3 tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni).
Min-naħa tiegħu, il-Parlament, fir-riżoluzzjoni tad-9 ta’ Settembru 2015 dwar l-
implimentazzjoni tal-White Paper dwar it-Trasport, talab, fost l-oħrajn, titjib fl-
implimentazzjoni u, jekk meħtieġ, kjarifika jew rieżami tar-regoli komuni għall-aċċess għas-
suq tat-trasport internazzjonali tal-merkanzija bit-triq (ir-Regolament (KE) Nru 1072/2009).
Għaldaqstant, huwa talab lill-Kummissjoni tieħu miżuri kontra l-prattiki illegali li jwasslu għal
kompetizzjoni inġusta u dumping soċjali. F’dan il-kuntest, il-PE jappoġġa l-adozzjoni ta’ kodiċi
soċjali li jindirizza wkoll il-problema ta’ impjieg indipendenti moħbi, sabiex titqies aħjar in-
natura partikolari tal-ħaddiema fit-trasport bit-triq internazzjonali u tiġi żgurata kompetizzjoni
ġusta.
Christina Ratcliff
03/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0584

	It-trasport bit-triq: trasport internazzjonali u ta’ kabotaġġ
	Il-bażi ġuridika
	L-objettivi
	Il-kisbiet
	Ir-rwol tal-Parlament Ewropew


