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Suġġett: Petizzjoni 1333/2010, imressqa minn Christine Pace, ta’ ċittadinanza Maltija, 
dwar diskriminazzjoni apparenti bejn iċ-ċittadini tar-Renju Unit u ċittadini 
Ewropej oħra

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta ġiet infurmata mill-uffiċċju tal-informazzjoni għat-turisti li ċerti 
konċessjonijiet għall-prezzijiet tat-trasport kienu disponibbli, iżda għaċ-ċittadini Brittaniċi 
biss. Hija tqis li dan huwa diskriminatorju.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Frar 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-Kummissjoni Ewropea rċeviet ilment simili dwar l-allegata diskriminazzjoni fir-rigward 
tat-tariffi tat-trasport bil-karozzi tal-linja fir-Renju Unit.

Il-Kummissjoni Ewropea biħsiebha teżamina jekk tali prattiki humiex konformi mal-prinċipju 
tan-nondiskriminazzjoni (diretta jew indiretta) abbażi taċ-ċittadinanza kif previst fl-
Artikolu 18 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Kif tenfasizza b’mod konsistenti l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej, ir-regoli li 
jirrigwardaw l-ugwaljanza tat-trattament bejn iċ-ċittadini tal-post u persuni mhux nazzjonali 
jipprojbixxu mhux biss id-diskriminazzjoni evidenti abbażi taċ-ċittadinanza iżda wkoll kull 
forma ta’ diskriminazzjoni moħbija li, permezz tal-applikazzjoni ta’ kriterji oħra li 
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jiddistingwu, twassal għall-istess riżultat. Dan huwa minnu, b’mod partikolari, fir-rigward ta’ 
miżura li fuqha hi bbażata distinzjoni abbażi ta’ residenza jew residenza ordinarja, b’mod li, 
huwa iktar possibbli li dak ir-rekwiżit jopera prinċipalment għad-detriment taċ-ċittadini ta’ 
Stati Membri oħra, peress li fil-biċċa l-kbira tal-każijiet dawk il-persuni mhux residenti huma 
barranin.

Konsegwentement, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet tar-Renju Unit biex jipprovdu iktar 
informazzjoni dwar it-trattament tal-passiġġiera tal-karozzi tal-linja fir-rigward tat-tariffi 
speċjali għall-pensjonanti fis-settur tat-trasport tal-passiġġiera fir-Renju Unit. B’mod 
partikolari, il-Kummissjoni staqsiet mistoqsijiet dwar min hu eliġibbli għat-tariffi mnaqqsa, 
għalfejn il-pensjonanti li mhumiex Brittaniċi jridu jħallsu biex jużaw it-trasport tal-karozzi 
tal-linja, ir-raġunijiet għal kwalunkwe kriterju ta’ distinzjoni li jintuża, u l-proporzjonalità tal-
miżuri, fost kwistjonijiet oħra.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni qed tistenna risposta mill-awtoritajiet tar-Renju Unit qabel is-sajf u tkun 
f’pożizzjoni li tipprovdi opinjoni dettaljata dwar is-sitwazzjoni fir-Renju Unit wara li tiġi 
analizzata tali informazzjoni.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV.), li waslet fit-28 ta’ Settembru 2012.

Il-Kummissjoni fetħet inkjesta biex tinvestiga diskriminazzjoni allegata fir-rigward tat-tariffi 
tat-trasport bil-karozzi tal-linja fir-Renju Unit fuq bażi ta’ nazzjonalità. Fl-ambitu ta’ din l-
inkjesta, f’April 2011, l-awtoritajiet tar-Renju Unit spjegaw b’mod dettaljat is-sistema tan-
nollijiet tal-karozzi tal-linja fir-Renju Unit, u b’mod partikolari r-raġunijiet għall-ħolqien ta’ 
nollijiet differenzjali għal pensjonanti residenti u pensjonanti mhux residenti. 

Il-Kummissjoni temmet l-inkjesta tagħha fit-23 ta’ Awwissu 2011. Bħalissa qed tistenna r-
riżultati tal-istudju li janalizza l-politiki tat-trasport potenzjalment diskriminatorji fir-Renju 
Unit u madwar l-UE. L-għan tagħha hu li tadotta approċċ koordinat u konsistenti fir-rigward 
tal-każijiet kollha simili u potenzjalment diskriminatorji. Jekk il-Kummissjoni ssib ksur tal-
prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni, tniedi proċedura ta’ ksur.

5. Risposta tal-Kummissjoni (II), li waslet fit-28 ta’ Frar 2014.

Wara l-inkjesta tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet tar-Renju Unit spjegaw li l-konċessjonijiet 
tan-nollijiet (trasport b’xejn offrut lill-pensjonanti li r-residenza prinċipali tagħhom tinsab fl-
Ingilterra, Wales, l-Irlanda ta’ Fuq, jew l-Iskozja f’dawk iż-żoni) huma offruti għall-finijiet ta’ 
inklużjoni soċjali lill-pensjonanti li huma residenti b’mod permanenti fir-Renju Unit sabiex il-
pensjonanti bħala settur vulnerabbli tas-soċjetà jkun jista’ jkollhom aċċess għal servizzi 
essenzjali, ħwienet, familja u ħbieb, u faċilitajiet oħra. Is-servizzi tat-trasport li huma operati 
għall-finijiet ta’ turiżmu jew minħabba l-interess storiku tal-vettura huma esklużi minn tali 
konċessjoni tan-nollijiet, peress li dawn ma jkunux immirati lejn il-kisba tal-għan ta’ 
inklużjoni soċjali. Li pensjonanti mhux residenti li jkunu ġew fir-Renju Unit bħala turisti 
jitħallew jibbenefikaw mill-istess konċessjonijiet tan-nollijiet ifisser li l-konċessjonijiet tan-
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nollijiet disponibbli jkollhom jitnaqqsu biex jintlaħqu l-ispejjeż addizzjonali.

Il-Kummissjoni tinnota li l-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dwar il-vantaġġi 
soċjali tippermetti li l-Istati Membri jesiġu l-eżistenza ta’ rabta suffiċjenti bejn iċ-ċittadin tal-
Unjoni li ġej minn Stat Membru ieħor li jkun jixtieq aċċess għall-vantaġġ soċjali inkwistjoni u 
l-Istat Membru kkonċernat bħala prekundizzjoni għal tali aċċess. 

F’dan il-każ tali rabta meħtieġa hija livell ta’ integrazzjoni fis-soċjetà [Brittanika] fil-forma 
ta’ residenza. L-għażla ta’ pajjiż bħala destinazzjoni għal btala ma tistax titqies bħala rabta 
suffiċjenti biex wieħed jargumenta li pajjiż għandu jipprovdi miżuri ta’ inklużjoni soċjali lil 
pensjonant li jivvjaġġa lejn pajjiż bħala turist. 

Li pensjonanti mhux residenti li jkunu ġew fir-Renju Unit għall-finijiet ta’ divertiment 
jitħallew jibbenefikaw mit-tnaqqis fin-nollijiet, ma jkunx kompatibbli mal-ħtieġa li tiġi 
żgurata inklużjoni soċjali, l-għan tat-tariffa soċjali kkonċernata. Barra minn hekk, fid-dawl 
tar-riżorsi limitati disponibbli għall-finanzjament tat-tnaqqis fin-nollijiet, dan jista’ jwassal 
għal-limitazzjoni tat-tnaqqis fin-nollijiet eżistenti għal raġunijiet baġitarji.

Il-Kummissjoni tixtieq tirrimarka li l-analiżi tagħha hija bbażata fuq il-preżunzjoni li l-
petizzjonanta, bl-istess mod għall-ilmentatriċi li l-Kummissjoni analizzat il-każ tagħha, 
ikollha mezzi suffiċjenti meta tivvjaġġa lejn ir-Renju Unit u li l-petizzjonanta vvjaġġat għal 
divertiment. Jekk dan mhuwiex il-każ, l-eżitu ta’ din l-analiżi jista’ jkun differenti.

Konklużjoni

Wara li vvalutat il-ġustifikazzjonijiet imressqa mill-awtoritajiet tar-Renju Unit f’April 2011, 
il-Kummissjoni waslet għall-konklużjoni li n-nollijiet differenti tal-karozzi tal-linja offruti lill-
pensjonanti residenti u mhux residenti fir-Renju Unit ma jammontawx għal diskriminazzjoni 
indiretta bbażata fuq in-nazzjonalità skont it-tifsira tal-Artikoli 18 u 21(1) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.


