
CM\857169MT.doc PE392.316/REV II

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet

11.02.2011

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0774/2006 mressqa minn Margit u Jürgen Parey (Ġermaniżi) 
dwar il-prezzijiet differenti tad-dħul għall-banjijiet pubbliċi għall-
pensjonanti Ungeriżi u pensjonanti minn pajjiżi oħra (tal-UE)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti huma pensjonanti u jżuru ta' spiss il-banjijiet termali tal-Ungerija. Huma 
jħossu li qed issir diskriminazzjoni kontrihom meta mqabbla mal-pensjonanti Ungeriżi 
għaliex ta' spiss ma jingħatalhomx l-istess tnaqqis fil-prezz li jingħata lil dawn tal-aħħar.
Minn naħa l-oħra, madankollu, huma jistgħu jużaw il-ferroviji Ungeriżi bla ħlas l-istess kif 
jistgħu jagħmlu l-pensjonanti Ungeriżi.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Frar 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Lulju 2007.

I. SOMMARJU TAL-FATTI

Il-petizzjonanti huma pensjonanti Ġermaniżi li ta’ sikwit iżuru l-banjijiet termali fil-belt 
Ungeriża ta’ Harkány. Huwa ma jingħatawx l-istess tnaqqis fil-prezzijiet tal-banjijiet pubbliċi 
li jingħataw il-pensjonanti Ungeriżi.

II. L-ILMENT

Dawk li ressqu l-petizzjoni jħossu li saret diskriminazzjoni kontrihom minħabba li ma jiġux 
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ittrattati taħt l-istess kundizzjonijiet bħall-pensjonanti Ungeriżi.

III. IL-KUMMENTI TAL-KUMMISSJONI DWAR L-ARGUMENTI TAL-PETIZZJONI

Il-Kummissjoni eżaminat il-petizzjoni li tressqet mis-Sinjur u mis-Sinjura Parey u taqbel li t-
trattament li rċevew huwa diskriminatorju. Il-libertà li jiġu pprovduti servizzi, li tidher fl-
Artikolu 49 KE, hija waħda mill-prinċipji fundamentali tat-Trattat KE. Id-dritt li tiġi 
eżerċitata l-libertà li jiġu pprovduti servizzi jinkludi l-libertà għal dawk li jirċievu s-servizzi li 
jmorru fi Stat Membru ieħor sabiex jibbenefikaw minn dawn is-servizzi taħt l-istess 
kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini jew bħar-residenti ta’ dak il-pajjiż. Il-prattika mill-belt ta’ 
Harkány li ma tagħtix l-istess tnaqqis fil-prezz lill-pensjonanti mhux Ungeriżi tirrestrinġi l-
libertà li jiġu pprovduti servizzi u tmur kontra l-prinċipju tan-non-diskriminazzjoni, kif 
iggarantit mill-Artikoli 49 u 12 tat-Trattat KE.
Għaldaqstant, minħabba l-fatt li l-fatti jirreferu għal prattika mill-muniċipalità Ungeriża ta’ 
Harkány, il-kwistjoni ntbagħtet lin-netwerk SOLVIT, li jsib soluzzjoni għall-problemi fuq l-
internet. Iċ-ċentru Ungeriż tas-SOLVIT bagħat ittra lis-sindku tal-belt Ungeriża ta’ Harkány 
nhar it-30 ta’ Marzu 2007. Skond it-tagħrif li wasal, is-sindku se jwaqqaf din id-
diskriminazzjoni.

IV. KONKLUŻJONIJIET

Fil-qosor, ir-riżultat ta’ dan l-eżami huwa li, fuq il-bażi tal-fatti pprovduti mill-petizzjonanti, u 
peress li l-istess kundizzjonijiet għad-dħul fil-banjijiet pubbliċi għandhom japplikaw għaċ-
ċittadini kollha tal-UE, tkun xi tkun iċ-ċittadinanza tagħhom, il-Kummissjoni tqis li hemm 
ksur tar-regoli tal-liġi tal-Komunità dwar il-prinċipju tan-non-diskriminazzjoni u l-libertà li 
jiġu pprovduti servizzi (l-Artikoli 12 u 49 tat-Trattat KE). L-awtoritajiet lokali Ungeriżi ġew 
ikkonsultati miċ-ċentru Ungeriż tas-SOLVIT u aċċettaw li jimmodifikaw is-sistema tal-ħlas 
sabiex itemmu din id-diskriminazzjoni.

4. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fil-15 ta’ Mejju 2009.

Bi tkomplija tal-eżami inizjali ta’ din il-petizzjoni, fis-27 ta’ Lulju 2007, il-Kummissjoni 
għarrfet lill-Parlament Ewropew li l-prattika tal-belt ta’ Harkány li ma tagħtix l-istess tnaqqis 
fil-prezz lill-pensjonanti mhux Ungeriżi tirrestrinġi l-moviment ħieles tas-servizzi u tmur 
kontra l-prinċipju tan-non-diskriminazzjoni, kif iggarantit mill-Artikoli 49 u 12 tat-Trattat KE.

Billi l-kwistjoni mqajma mill-petizzjonanti kienet marbuta ma’ prattika mill-muniċipalità 
Ungeriża ta’ Harkány, il-kwistjoni ntbagħtet lin-netwerk SOLVIT, li jsib soluzzjoni għall-
problemi fuq l-internet. Fit-30 ta’ Marzu 2007, iċ-ċentru Ungeriż tas-SOLVIT ġibed l-
attenzjoni tas-Sindku ta’ Harkány għall-fatt li ċ-ċertifikati tal-pensjonanti u tal-istudenti ta’ 
Stati Membri oħra għandhom jiġu aċċettati bħala evidenza tal-istejtus ta’ pensjonant jew ta’ 
student. Iċ-ċentru Ungeriż tas-SOLVIT staqsa lill-awtoritajiet Ungeriżi sabiex iwaqqfu l-
prattika li jinħarġu biljetti b’mod diskriminatorju, u l-awtoritajiet tal-belt ta’ Harkàny wrew li 
huma kienu se jtemmu din il-prattika diskriminatorja. Il-Parlament Ewropew kien mgħarraf 
dwar dan fis-27 ta’ Lulju 2007.
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Madankollu, kontra l-indikazjoni mogħtija mill-awtoritajiet Ungeriżi din id-diskriminazzjoni 
għadha ma waqfitx. Iċ-ċentru Ungeriż tas-SOLVIT ġie mgħarraf dwar dan il-fatt, li dwar 
reġgħet inġibdet l-attenzjoni tal-awtoritajiet Ungeriżi fl-10 ta’ Marzu 2009. B’mod parallel, 
is-SOLVIT qiegħed jassisti lill-awtoritajiet Ungeriżi fl-għarfien taċ-ċertifikati tal-pensjonanti 
u tal-istudenti sabiex it-trattament indaqs tal-pensjonanti u tal-istudenti minn Stati Membri 
oħra jista’ jiġi ggarantit mill-aktar fis.

Il-libertà li jiġu pprovduti servizzi, li tidher fl-Artikolu 49 KE, hija waħda mill-prinċipji 
fundamentali tat-Trattat KE. Id-dritt li tiġi eżerċitata l-libertà li jiġu pprovduti servizzi jinkludi 
l-libertà għal dawk li jirċievu s-servizzi li jmorru fi Stat Membru ieħor sabiex jibbenefikaw 
minn dawn is-servizzi taħt l-istess kundizzjonijiet bħaċ-ċittadini jew bħar-residenti ta’ dak il-
pajjiż. Il-prattika mill-belt ta’ Harkány ta’ nuqqas ta’ għoti tal-istess tnaqqis fil-prezz lill-
pensjonanti mhux Ungeriżi tirrestrinġi l-libertà li wieħed jieħu servizzi u għalhekk tidher li 
tmur kontra l-prinċipju tan-non-diskriminazzjoni, kif iggarantit mill-Artikoli 49 u 12 tat-
Trattat KE.
Barra minn hekk, il-Kummissjoni tixtieq tinnota li d-diskriminazzjoni kontra minn jieħu 
servizz fuq il-bażi tan-nazzjonalità tiegħu jew tal-post tar-residenza tiegħu hija speċifikament 
ipprojbita mill-Artikolu 20 tad-Direttiva 123/2006/KE dwar is-Servizzi fis-Suq Intern 
(“Direttiva dwar is-Servizzi”). Id-Direttiva dwar is-Servizzi daħlet fis-seħħ f’Diċembru 2006 
u trid tiġi implimentata mill-Istati Membri sa mhux aktar tard mit-28 ta’ Diċembru 2009.
Bħalissa l-awtoritajiet Ungeriżi jinsabu fuq ħidma għall-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar 
is-Servizzi f’koperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni.

L-Artikolu 20, paragrafu 1, tad-Direttiva dwar is-Servizzi, tobbliga lill-Istati Membri biex 
jiżguraw li dawk li jirċievu s-servizz ma jkunux suġġetti għal rekwiżiti diskriminatorji bbażati 
fuq in-nazzjonalità jew il-post tar-residenza tagħhom. Bħala konsegwenza, kull 
diskriminazzjoni mill-Istat jew mill-awtoritajiet reġjonali jew lokali li hija bbażata fuq in-
nazzjonalità jew fuq il-post tar-residenza ta’ dawk li jirċievu servizz li jkunu minn Stat 
Membru ieħor f’oqsma koperti mid-Direttiva (li jinkludu l-għoti ta’ servizzi bħal dawk fil-
kwistjoni f’dan il-każ) għandha titneħħa.

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tikkonferma l-fehma espressa fis-27 ta’ Lulju 2007. Fuq il-bażi tat-tagħrif 
mogħti mill-petizzjonanti, il-kundizzjonijiet differenti għad-dħul fil-banjijiet pubbliċi 
applikati fil-banjijiet immexxija mill-belt Ungeriża ta' Harkàni jidhru li huma bi ksur tal-
prinċipju tan-non-diskriminazzjoni u tal-libertà li wieħed jirċievi servizz (l-Artikoli 12 u 49 
tat-Trattat KE u l-Artikolu 20(1) tad-Direttiva dwar is-Servizzi).

Milli jidher, din il-prattika għadna ma twaqqfitx. B’segwitu tal-ittra tal-petizzjonanti tas-16 ta’ 
Settembru 2008, il-Kummissjoni se terġa’ tikkuntattja lill-awtoritajiet Ungeriżi u se tgħinhom 
sabiex tiżgura li tittieħed azzjoni minnufih dwar il-kwistjoni. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni bi ħsiebha tgħarraf lill-awtoritajiet Ungeriżi, li bħalissa jinsabu fuq ħidma għall-
implimentazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi fl-Ungerija, dwar l-eżistenza ta’ din il-
prattika li tmur kontra l-Artikolu 20(1) tad-Direttiva sabiex huma jkunu jistgħu jiżguraw li l-
ebda prattika simili m’hi qed tiġi applikata fi stabbilimenti simili fl-Ungerija.
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5. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Frar 2011.

Il-Kummissjoni ġiet infurmata dwar il-fatt li mill-15 ta' Diċembru 2010 bdiet tapplika sistema 
ġdida ta' prezzijiet fil-banjijiet pubbliċi tal-belt ta' Harkàni. Skont is-sistemi l-ġdida ta' 
prezzijiet, kull persuna li jkollha 62 sena jew iktar tista' tieħu t-tnaqqis fil-prezz 
indipendentement min-nazzjonalità tagħha. Għal dan l-iskop hija meħtieġa biss karta tal-
identità u għalhekk it-tnaqqis m'għadux jiddependi fuq il-preżentazzjoni ta' ċertifikat Ungeriż 
tal-pensjonanti.

L-informazzjoni dwar is-sistema tal-prezzijiet il-ġodda tista' tinkiseb mis-sit 
http://www.harkanyfurdo.hu/engarak.html


