
CM\829531MT.doc PE448.719v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

2.9.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0068/2010, imressqa minn Gabriel Benaroche, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, dwar il-monopolju tas-servizzi tat-taxi f’Pariġi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, sewwieq ta’ taxi f’Pariġi, jgħid li s-settur kollu huwa monopolizzat mis-
sistema kkomplikata tat-taxis ta’ Pariġi minħabba li karozzi rreġistrati magħha biss jistgħu 
jagħmlulhom sinjal biex jieqaf u jgħabbi fit-triq. Huwa jsostni li s-sistema barra minn hekk 
għandha monopolju tas-servizz tat-taxi bit-telefown. Huwa jitlob it-tneħħija tar-regolament 
mis-settur.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ April 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Is-servizzi tat-taxi jew tal-limousine jinkludu t-trasport ta’ passiġġieri bil-vetturi tal-
passiġġieri, jiġifieri l-vetturi mgħammra għat-tagħbija ta’ mhux aktar minn tmien passiġġieri. 
Is-servizz huwa normalment offrut fuq distanzi qosra u bi ħlas. 

Fir-rigward tar-regolament ta’ dawn is-servizzi fil-livell Ewropew, wieħed għandu jinnota li 
m’hemm l-ebda leġiżlazzjoni speċifika tal-UE li tkopri s-servizzi tat-taxi jew tal-limousine. 
Dan għaliex il-leġiżlazzjoni Ewropea għat-trasport fit-toroq tindirizza biss lis-servizzi tax-
xarabanks u tal-kowċis li jiġu offruti b’vetturi tat-trasport ta’ aktar minn tmien passiġġieri, u 
d-dimensjoni internazzjonali ta’ tali swieq. Għalhekk il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-aċċess 
għas-suq għas-servizzi tat-trasport tal-passiġġieri, l-aċċess  għall-professjoni tal-operatur tat-
trasport jew ir-regoli tal-ħin tas-sewqan u l-perjodi tal-mistrieħ ma japplikawx għas-servizzi 
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tat-taxi jew tal-limousine.

Fil-maġġoranza tal-każijiet is-servizz tat-taxi huma offruti fuq skala lokali jew reġjonali; 
ġeneralment ma jiġux offruti lil hinn mill-fruntieri. F’konformità mal-prinċipju ta’ 
sussidjarjetà, dawn is-servizzi huma għalhekk irregolati l-aħjar mil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew reġjonali jew ta’ spiss anke fil-livell tal-muniċipalitajiet. Is-servizzi tat-taxi jew tal-
limousine huma esklużi wkoll mill-qasam ta’ applikazzjoni tad-Direttiva tas-Servizzi (id-
Direttiva 2006/123/KE tat-12 ta’ Diċembru 2006).

Madankollu, meta jiġu rregolati dawn is-servizzi u meta jiġu applikati r-regoli nazzjonali 
rispettivi, l-Istati Membri għandhom jirrispettaw il-prinċipji ġenerali tal-liġi Komunitarja 
bħall-prinċipju ta’ proporzjonalità u tan-nondiskriminazzjoni fuq il-bażi tan-nazzjonalità kif 
ukoll tal-libertà tal-istabbilizzazzjoni. 

Ir-regoli nazzjonali jew lokali fir-rigward tal-aċċess għas-suq li jillimitaw in-numru ta’ 
liċenzji li joħorġu, jew li jistabbilixxu l-istandards ambjentali jew tekniċi obbligatorji għall-
vetturi normalment għandhom l-għan li jiżguraw ċertu livell ta’ kwalità ta’ servizz u fihom 
infushom mhumiex inkompatibbli mat-Trattat, dejjem jekk dawn jikkonformaw mal-prinċipji 
msemmija hawn fuq, jiġifieri jiġi ppruvat li huma ġustifikati, proporzjonati u applikati fuq 
bażi nondiskriminatorja.

Konklużjonijiet

Huwa rakkomandat li l-Petizzjonant jiġi infurmat li l-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-aċċess għas-
suq għas-servizzi tat-trasport tal-passiġġieri jew l-aċċess għall-professjoni tal-operatur tat-
trasport ma japplikawx għas-servizzi tat-taxi jew tal-limousine. L-awtoritajiet nazzjonali, 
reġjonali jew lokali huma liberi li jirregolaw is-servizzi tat-taxi jew tal-limousine, dejjem jekk 
dawn jirrispettaw il-prinċipji ġenerali tat-TFUE u jekk ir-regoli jiġu applikati fuq bażi 
nondiskriminatorja. Ir-regoli li jillimitaw in-numru ta’ liċenzji maħruġa fihom infushom 
mhumiex inkompatibbli ma’ dawn il-prinċipji.

Madankollu, dan ovvjament ma jwaqqafx lill-petizzjonant milli jirreferi r-regoli speċifiċi 
inkwistjoni lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.


