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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0979/2003 mressqa minn Reiner Thomas, ta' nazzjonalità Ġermaniża, 
akkumpanjata minn firma oħra, dwar it-trattament diskriminatorju allegat ta’ l-
istudenti barranin fil-Greċja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jilmenta dwar il-fatt li l-istudenti barranin ma jibbenefikawx minn 
tariffa għall-istudenti meta jaqsmu bid-dgħajsa bejn Pireus u Chios anki jekk dawn 
jippreżentaw il-karta ta’ l-istudent tagħhom. L-istaff ta' l-uffiċċju tal-bejgħ tal-biljetti 
kkonferma ma' dak li ressaq il-petizzjoni li t-tariffa għall-istudenti tapplika biss għall-istudenti 
Griegi. Dak li ressaq il-petizzjoni hu tal-fehma li dan hu trattament diskriminatorju bbażat fuq 
in-nazzjonalità.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Marzu 2004. Tagħrif mitlub mingħand il-Kummissjoni 
(Artikolu 192, Paragrafu 4 tar-Regolament).

3. Twegiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Mejju 2007.

Dawk li ressqu l-petizzjoni ġibdu l-attenzjoni dwar id-diffikultajiet li jikkonċernaw ir-
rikonoxximent ta' karta internazzjonali ta' l-istudent bħala prova biżżejjed biex jingħata 
tnaqqis fit-tariffa għal trasport marittimu, tnaqqis fit-tariffa li normalment jiġi offrut fil-Greċja 
lill-istudenti li jkollhom karta ta’ l-istudent Griega.

Skond it-tagħrif li għandha l-Kummissjoni, dan il-każ jaqa’ fl-ambitu ta’ l-applikazzjoni tad-
"Deċiżjoni Komuni tal-Ministeru tal-Marina Merkantili u l-Politika li tikkonċerna l-Baħar 
Eġew u l-gżejjer, NO 3324.1/15/03/03-04-2003 (B/438)". Dan it-test jistipula tnaqqis ta’ 50% 
fil-prezz tal-klassi ekonomika u għat-trasport marittimu bħala benefiċċju għall-istudenti 
akkademiċi u tal-Kulleġġi Politekniċi li jkollhom il-karta ta’ l-istudent tagħhom.

Il-liberalizzazzjoni tas-Suq Intern tat-trasport marittimu jippermetti lill-kumpaniji jistipulaw 
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il-politiki kummerċjali tagħhom stess fir-rigward tal-prezzijiet, l-offerti speċjali u kull tip ta’ 
mezz kummerċjali ieħor sabiex iżidu s-sehem tagħhom fis-suq. Ir-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) Nru 4055/86 tat-22 ta’ Diċembru 1986 " li japplika l-prinċipju tal-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi tat-trasport marittimu bejn l-Istati Membri u bejn l-Istati Membri u pajjiżi 
terzi " ma jimponix xi limiti jew kwalunkwe obbligi fuq il-kumpaniji fir-rigward tat-tariffi 
tagħhom. Għalhekk, attwalment ma teżisti l-ebda regolamentazzjoni jew rakkomandazzjoni 
Komunitarja dwar il-qasam.

Għaldaqstant, huwa importanti li jiġi applikat il-prinċipju ta’ non-diskriminazzjoni a bażi tan-
nazzjonalità jew tar-residenza kif xieraq.

Peress li fil-passat il-Kummissjoni kienet ġiet infurmata bl-eżistenza possibbli ta’ 
diskriminazzjoni a bażi tan-nazzjonalità fir-rigward tat-tnaqqis fit-tariffi stipulat b’mod 
uffiċjali fil-Greċja, hija bagħtet ittra lill-awtoritajiet Griegi fit-23 ta’ Settembru 20021. L-
awtoritajiet Greigi rrispondew fid-19 ta’ Novembru ta’ l-istess sena2 billi nnotifikaw li, wara 
l-intervenzjoni tal-Kummissjoni, il-Ministeru Grieg kompetenti adotta deċiżjoni (Deċiżjoni 
tal-Ministeru tal-Marina Merkantili nru. 3324.1/01/02) li fiha hemm speċifikat li l-istudenti 
mhux Griegi jibbenefikaw mill-istess tnaqqis għall-vjaġġi bid-dgħajjes li hu maħsub għall-
istudenti Griegi u dan sempliċiment billi jippreżentaw il-karta ta' l-istudent, mingħajr il-ħtieġa 
li tiġi ppreżentata wkoll traduzzjoni tagħha għall-Grieg.

Għalhekk, u a bażi tat-tagħrif u tal-kopji tal-leġiżlazzjoni Griega li pprovda l-Istat Membru 
lill-Kummissjoni, m’għadhiex teżisti diskriminazzjoni bejn l-istudenti nazzjonali u dawk 
Komunitarji fir-regolamentazzjoni li tapplika għat-tariffi uffiċjali fil-Greċja.

Jidher ċar li l-Kummissjoni m’għandhiex għalfejn tintervieni b'mod dirett sabiex tiżgura li l-
kumpaniji marittimi ma jwettqux diskriminazzjoni "de facto". Minkejja dan, bil-għan li tkun 
ħadet ħsieb il-kwistjoni b’mod eżawrjenti u wara lmenti li saru minn passiġġieri marittimi fil-
Greċja, il-Kummissjoni reġgħet ikkuntattjat lill-awtoritajiet Griegi dwar dan fl-2006 u 
f’Jannar 2007, sabiex tivverifika l-ewwelnett jekk għadx fadal xi miżuri jew "partijiet mhux 
ċari biżżejjed" li jinkuraġġixxu lill-kumpaniji biex iwettqu diskriminazzjoni partikolarment a 
bażi tar-residenza, kif ukoll biex tinkuraġġixxi lill-awtoritajiet nazzjonali biex jieħdu 
azzjonijiet kontra dawn il-kumpaniji sabiex jiġi evitat kemm jista' jkun li tinħoloq 
diskriminazzjoni bħal din "de facto".

Fl-2007, il-Kummissjoni biħsiebha wkoll tnedi studju dwar l-evalwazzjoni tal-kundizzjonijiet 
ġenerali u partikolari tal-kuntratti li joffru l-operaturi li jipprovdu servizzi ta' trasport fl-
Unjoni Ewropea, u fih se tiġi eżaminata l-eżistenza ta’ tariffi diskriminatorji fl-UE. Dan l-
istudju għandu jippermetti lill-Kummissjoni biex tagħraf aħjar is-sitwazzjoni legali u fattwali 
fl-Unjoni Ewropea kollha li tikkonċerna d-differenzi fit-tariffi li jimplikaw kwalunkwe tip ta' 
diskriminazzjoni, u jgħinha tirrifletti aħjar dwar l-opportunità li fil-ġejjieni tippreżenta 
proposta leġiżlattiva dwar dan is-suġġett.

  
1 Lment nru. 2001/5146. Ittra mibgħuta mis-Sur Schaub, Id-Direttur Ġenerali tad-DĠ għas-Suq Intern lir 
Rappreżentanza Permanenti Griega fit-23 ta’ Settembru 2002 ( "MARKT/E1/PS/gc D(2002)552/23-09-2002).
2 Ittra lis-Sur Schaub tad-19 ta’ Novembru 2002 minn M. D. Pallis, Id-Deputat Rappreżentant Permanenti 
Grieg (Ref. 3082.15/150/A/7811).
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Il-Kummissjoni se tevalwa kull mezz li tkun tista’ timplimenta jekk, wara l-kuntatti li hemm 
għaddejjin bħalissa ma' l-awtoritajiet Griegi, jiġi ppruvat li għad hemm diskriminazzjoni 
għaddejja.

Barra minn hekk, diffikultajiet relatati ma’ l-applikazzjoni ħażina tad-Dritt Komunitarju bħal 
dawn ikunu jistgħu jiġu solvuti billi tintbagħat rikjesta liċ-ċentru nazzjonali tas-SOLVIT 
(http://europa.eu.int/solvit/site/about/index_en.htm).


