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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0639/2009, imressqa minn Hans Peter, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar ir-rikjesta tar-reviżjoni tar-Regolament 684/92/KEC b’mod partikolari 
rigward id-dokumenti meħtieġa għall-ġarr ta’ passiġġieri b’kowċ u b’xarabank

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant għandu kumpanija żgħira tat-trasport bix-xarabank.  Reċentement wieħed mis-
sewwieqa tiegħu twaqqaf fl-Italja u ngħata multa kbira fuq il-post għaliex id-dokument ta’
kontroll (formola tal-vjaġġ) ma kienx mimli b’mod korrett. Il-petizzjonant isostni li l-formola 
mhix meħtieġa u m’għadhiex tintuża, meta wieħed iqis li hemm dokumenti oħra li t-
trasportaturi s-soltu jimlew, u li jistgħu juru fuq talba. Hu għalhekk qed iressaq petizzjoni 
għar-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni bl-għan li jitneħħa r-rekwiżit tal-formola tal-vjaġġ.

2. Ammissibilità

Tiġi ddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Settembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.

Il-petizzjonant għandu kumpanija żgħira tat-trasport bix-xarabank. Reċentement wieħed mis-
sewwieqa tiegħu twaqqaf fl-Italja u ngħata multa kbira fuq il-post għaliex id-dokument ta’
kontroll “formola tal-vjaġġ” ma kienx mimli b’mod korrett. Il-petizzjonant isostni li l-formola 
mhix meħtieġa u m’għadhiex tintuża, meta wieħed iqis li hemm dokumenti oħra li t-
trasportaturi s-soltu jimlew, u li jistgħu juru fuq talba. Hu għalhekk qed iressaq petizzjoni 
għar-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni bl-għan li jitneħħa r-rekwiżit tal-formola tal-vjaġġ.

Il-leġiżlazzjoni applikabbli (Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 684/92 tas-16 ta’ Marzu 1992 
dwar regoli komuni għat-trasport internazzjonali ta’ passiġġieri bil-coach u bix-xarabank) 
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kienet tassew riveduta bħala parti mill-“Pakkett tat-Trasport bit-Triq” li ġie adottat fit-22 ta’
Ottubru 2009, iżda d-dispożizzjonijiet rigward il-formola tal-vjaġġ baqgħu ma nbidlux u 
jistipulaw li servizzi okkażjonali tax-xarabank, li huma totalment liberalizzati u li 
m’għandhomx ħtieġa ta’ awtorizzazzjoni, għandhom joperaw billi jimtlew formoli tal-vjaġġ li 
għandhom jinkludu t-tip ta’ servizz, l-itinerarju ewlieni u t-trasportatur(i) involut. Waqt id-
diskussjonijiet tal-proposta tal-Kummissjoni fil-Kunsill u l-Parlament Ewropew ġie mifthiem 
li l-formola tal-vjaġġ hija ta’ importanza kbira minħabba li dan id-dokument standardizzat
joffri mezz faċli sabiex uffiċjali tal-kontroll fid-diversi Stati Membri jistabbilixxu xi 
karatteristiċi bażiċi tas-servizz tat-trasport provdut minn trasportatur u joffri evidenza ċara 
mhux burokratika li l-operazzjoni tat-trasport inkwistjoni mhix servizz regolari li jeħtieġ 
awtorizzazzjoni.

Huwa ssuġġerit li l-petizzjonant jiġi infurmat li l-formola tal-vjaġġ hija ta’ importanza kbira
billi tiġi offruta evidenza ċara li l-operazzjoni tat-trasport inkwistjoni mhix servizz regolari li 
jeħtieġ awtorizzazzjoni. Il-formola tal-vjaġġ se tibqa’ tintalab skont ir-regolament il-ġdid tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli komuni għall-aċċess tas-suq internazzjonali 
għas-servizzi tal-kowċis u x-xarabank.


