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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 995/2002, imressqa mis-Sur Stylianos Zambetakis, ta’ nazzjonalità 
Griega, f’isem l-Assoċjazzjoni Griega tas-Sidien tal-Vapuri, dwar l-
implimentazzjoni fil-Greċja tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3577/92 li 
jikkonċerna l-kabotaġġ marittimu

Petizzjoni 1821/2009, imressqa minn Themistoklis Papatheofanous, ta’ nazzjonalità 
Griega, f’isem il-“Grupp tal-Kmamar tal-Kummerċ għall-Iżvilupp tal-
Gżejjer Griegi (E.O.A.E.N.)”, dwar problemi bit-trasport ta’ passiġġieri u 
oġġetti mill-Gżejjer Griegi u lejhom

Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni li l-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
3577/92 li japplika l-prinċipju ta’ libertà li jiġu pprovduti servizzi għat-trasport marittimu fi 
ħdan l-Istati Membri (kabotaġġ marittimu), li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 1993, kien jagħti 
lill-Greċja estensjoni – sal-1 ta’ Jannar 2004 – biex timplimenta d-dispożizzjonijiet tar-
Regolament. Madankollu, il-Greċja biddlet id-dispożizzjonijiet tar-Regolament fil-
leġiżlazzjoni nazzjonali tagħha bil-liġi Nru 2932/01 tas-27 ta’ Ġunju 2001. Qabel l-adozzjoni 
ta’ din il-liġi ġdida, il-Gvern Grieg kien irċieva ittra mill-Kummissarju s-Sinj. de Palacio, li 
fiha esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal din l-aċċelerazzjoni fil-liberalizzazzjoni tas-settur 
tat-trasport marittimu fil-Greċja iżda fl-istess waqt ġibdet l-attenzjoni li ċerti dispożizzjonijiet 
tal-liġi l-ġdida jqajmu xi problemi b’rabta mal-leġiżlazzjoni fis-seħħ fl-UE. L-Assoċjazzjoni 
Griega tas-Sidien tal-Vapuri ħadet passi mal-Kummissjoni billi ġibdet l-attenzjoni li bosta 
dispożizzjonijiet tal-liġi l-ġdida kienu jmorru kontra r-Regolament Nru 3577/92. Il-
Kummissjoni tat raġun lill-Assoċjazzjoni iżda enfasizzat li l-liġi Griega tista’ titqies li qed 
tikser ir-Regolament 3577/92 biss mill-1 ta’ Jannar 2004 ’l quddiem minħabba d-deroga 
mogħtija lill-Greċja. Il-petizzjonant iqis li l-Kummissjoni adottat “pożizzjoni minimalista” u li 
hemm diverġenza bejn l-Artikolu 6, paragrafu 3, tar-Regolament u l-premessa korrispondenti 
tal-preambolu.
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Sommarju tal-petizzjoni 1821/2009

Il-petizzjonant jirreferi għad-diffikultajiet li jaffrontaw ir-reġjuni tal-gżejjer Griegi fir-rigward 
tat-trasport tal-passiġġieri u tal-oġġetti minħabba l-ispejjeż għoljin b’mod sproporzjonat. Il-
petizzjonant jenfasizza li l-prezzijiet tal-biljetti u l-prezz tal-merkanzija żdiedu b’150% matul 
l-aħħar ħames snin u jiswew 500% iktar mit-trasport tal-art. Il-petizzjonant jinnota f’dan ir-
rigward li hemm problemi kontinwi bl-implimentazzjoni fil-Greċja tar-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 3577/92 li japplika l-prinċipju ta’ libertà li jiġu pprovduti servizzi għat-
trasport marittimu fi ħdan l-Istati Membri (kabotaġġ marittimu) u jirreferi, b’mod partikolari, 
għall-Artikolu 4 tar-Regolament dwar kumpens għall-obbligazzjonijiet biex jitwettqu servizzi 
pubbliċi. Għaldaqstant, il-petizzjonant jistieden lill-Parlament Ewropew biex jieħu miżuri 
biex jiżgura li l-ġarr mill-gżejjer Griegi u lejhom jinżamm f’livell sodisfaċenti.

2. Ammissibiltà

Petizzjoni 0995/2002: Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta' Mejju 2003. Il-Kummissjoni ġiet 
mistiedna biex tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).
Petizzjoni 1821/2009: Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta' Marzu 2010.
Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' 
Proċedura)

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-12 ta’ Diċembru 2003

Wara li daħal fis-seħħ ir-Regolament tal-Kunsill Nru 3577/92 tas-7 ta’ Diċembru 19921, is-
servizzi ta’ kabotaġġ marittimu kienu lliberalizzati fi ħdan il-Komunità. Wara l-1 ta’ Jannar 
1999, l-uniku kummerċ li kien għadu protett, sal-1 ta’ Jannar 2004, kienu ż-żewġ servizzi ta’ 
kabotaġġ mal-gżejjer tal-Greċja: is-servizzi regolari tat-trasport tal-passiġġieri u t-trasport bil-
laneċ, u s-servizzi pprovduti minn vapuri ta’ anqas minn 650 gt. (ara Artikolu 6, paragrafu 3 
tar-Regolament). Fis-27 ta’ Ġunju 2001, il-Greċja ppubblikat il-liġi 2932/2001 li tilliberalizza 
dawn iż-żewġ servizzi mill-1 ta’ Novembru 2002 ’il quddiem.

Il-Kummissjoni u s-Sur Zambetakis (f’isem l-Assoċjazzjoni Griega tas-Sidien tal-Vapuri) 
jirrikonoxxu li l-liġi 2932/2001 ma tilliberalizzax b’mod sħiħ dan il-kummerċ.

Għalhekk, is-Sur Zambetakis iqis li l-liġi tikser ir-Regolament tal-Kunsill 577/92 mill-
pubblikazzjoni tagħha, filwaqt li skont il-Kummissjoni, il-liġi 2932/2001 tikser ir-Regolament 
mill-1 ta’ Jannar 2004 ’l quddiem, jekk dan ma jitbiddilx. L-opinjoni tal-Kummissjoni hija 
bbażata fuq il-formulazzjoni preċiża ħafna tal-Artikolu 6, paragrafu 3 tar-Regolament tal-
Kunsill 3577/922.

Għall-Kummissjoni, it-test tar-Regolament tant huwa preċiż fir-rigward ta’ din il-kwistjoni li 
ma jħalli l-ebda lok għall-interpretazzjoni. Wieħed kien jeħtieġ jistenna l-2004 sabiex tkun 
tista’ tittieħed azzjoni formali kontra l-Greċja. Is-sempliċi fatt li l-awtoritajiet Griegi kienu 

                                               
1 ĠU L 364 tat-12 Diċembru 1992, p.7
2 L-artikolu jistipula li: “Għal raġunijiet ta’ koeżjoni soċjoekonomika, id-deroga mogħtija fil-paragrafu 2 
għandha tkun estiża għall-Greċja sal-1 ta’ Jannar 2001 għal servizz regolari ta’ passiġġieri u servizzi ta’ laneċ 
ipprovduti minn vapuri ta’ anqas minn 650 gt.”
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esprimew ix-xewqa tagħhom li jilliberalizzaw is-servizzi konċernati qabel l-2004 ma 
jemendax ir-Regolament. Dan il-punt kien diskuss fid-dettall fil-kuntest tal-proċedura 
minħabba ksur Nru 2002/4417. L-awtoritajiet Griegi kienu mgħarrfa, qabel l-adozzjoni tal-
liġi, li l-abbozz ma jirrispettax ir-Regolament relatat mal-kabotaġġ (l-ittra tas-Sinj. de Palacio 
ddatata 6 ta’ Ġunju 2001 ikkwotata mis-Sur Zambetakis). Madankollu, il-Greċja ddeċidiet li 
tadotta t-test bla tibdil. Il-Kummissjoni tqis li l-liġi Komunitarja tawtorizza dan sal-2004. 

Ukoll, il-fatt li l-Greċja saret membru sħiħ taz-zona Euro fl-2000, u li hija tejbet il-qagħda 
soċjoekonomika tagħha meta mqabbla mal-1992, ma jemendax ir-Regolament. Id-deroga 
mogħtija lill-Greċja bħalissa kienet ibbażata fuq raġunijiet ta’ koeżjoni soċjoekonomika, iżda 
ma tagħmel l-ebda kundizzjoni soċjoekonomika.

Madankollu, is-servizzi tal-Kummissjoni qegħdin f’kuntatt mal-awtoritajiet Griegi sabiex 
jiddibattu d-diversi punti mqajma. Wara l-ittra tas-Sinj. de Palacio, fis-17 ta’ Diċembru 2001, 
intbagħtet it-tieni twissija lill-awtoritajiet Griegi, saħansitra qabel wasal l-ilment tas-Sur 
Zambetakis. Wara ntbagħtu bosta ittri oħra u kienet organizzata laqgħa fi Brussell sabiex 
tissolva din il-kwistjoni.

Jekk l-awtoritajiet Griegi ma jemendawx il-leġiżlazzjoni tagħhom sal-1 ta’ Jannar 2004 sabiex 
din tkun kompatibbli mal-leġiżlazzjoni Komunitarja, il-Kummissjoni tista’ tieħu passi biex 
tiftaħ proċedura minħabba ksur.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Diċembru 2004

Wara li daħal fis-seħħ ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3577/92 tas-7 ta’ Diċembru 
19921, is-servizzi ta’ kabotaġġ marittimu kienu lliberalizzati fi ħdan il-Komunità. Skont l-
Artikolu 6§3 tar-Regolament, il-Greċja madankollu kellha tibbenefika sal-1 ta’ Jannar 2004 
minn deroga għal dan l-obbligu fir-rigward tas-servizzi regolari tat-trasport tal-passiġġieri u t-
trasport bil-laneċ, kif ukoll is-servizzi pprovduti minn vapuri ta’ anqas minn 650 gt. Fis-27 ta’ 
Ġunju 2001, l-awtoritajiet Griegi madankollu ppubblikaw il-liġi Nru 2932/2001 li 
tilliberalizza dawn iż-żewġ servizzi mill-1 ta’ Novembru 2002 ’il quddiem.
M. Is-Sur Zambetakis (għan-nom tal-Unjoni tas-Sidien tal-Vapuri tal-Kosta) u partijiet 
interessati oħra ppreżentaw ilmenti lis-servizzi tal-Kummissjoni li fihom saħqu li l-liġi Griega 
ma tilliberalizzax b’mod sħiħ dawn is-servizzi. Filwaqt li l-Kummissjoni taqbel ma’ dan, hija 
tqis li ma tistax taċċetta ksur tar-Regolament Nru 3577/92 hekk kif tiġi ppubblikata l-liġi iżda 
għandhom jittieħdu passi biss wara l-1 ta’ Jannar 2004 jekk din il-liġi tibqa’ ma tinbidilx, 
peress li l-intervent tal-Kummissjoni ma jistax jibdel id-data ffissata mir-Regolament tal-
Komunità.
Mill-2001, is-servizzi tal-Kummissjoni madankollu għarrfu lill-awtoritajiet Griegi bir-
raġunijiet il-għala l-leġiżlazzjoni nazzjonali ma kinetx konformi mar-Regolament. Peress li l-
liġi ma kinetx emendata, infetħet proċedura minħabba ksur wara l-1 ta’ Jannar 2004 u fil-5 ta’ 
Frar 2004, intbagħtet ittra ta’ intimazzjoni lill-Greċja. Il-Kummissjoni għamlet erba’ 
oġġezzjonijiet: 
- Il-liġi Griega tistabbilixxi qafas regolatorju li bih ir-rabtiet marittimi kollha mal-gżejjer 

jistgħu jkunu suġġetti għall-obbligi ta’ servizz pubbliku, b’mod partikolari b’rabta mar-
rotot, mal-frekwenza tat-tbaħħir, kemm dawn idumu (10 xhur fis-sena), mal-prezzijiet 

                                               
1 ĠU L 364 tat-12 ta’ Diċembru 1992, p. 7.
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għall-passiġġieri tat-tielet klassi, filwaqt li skont ir-Regolament Nru 3577/92 l-obbligi ta’ 
servizz pubbliku jistgħu jiġu imposti biss jekk dawn huma ġġustifikati għal kull linja.

- Il-liġi Griega timponi li l-membri kollha tal-ekwipaġġ li mhumiex Griegi jkollhom 
ċertifikat ta’ kompetenza fl-ilsien Grieg filwaqt li għalkemm l-Istat ospitanti għandu d-
dritt li jimponi r-regoli tiegħu għall-ekwipaġġ fil-kuntest tal-kabotaġġ mal-gżejjer, dawn 
ir-regoli ma jistgħux imorru kontra dak li hu stabbilit mil-leġiżlazzjoni Komunitarja, li 
tistipula f’dan il-każ (Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2001/25/KE tal-4 ta’ 
April 2001 dwar il-livell minimu ta’ taħriġ tal-baħħara) li huma biss il-baħrin li xogħlhom 
għandu x’jaqsam mas-sigurtà tal-passiġġieri li għandhom ikollhom kompetenza suffiċjenti 
fil-lingwa normalment mitkellma mill-passiġġieri. 

- Il-liġi Griega timponi età massima għall-bastimenti utilizzati fil-kabotaġġ (35 sena), 
filwaqt li rekwiżit bħal dan mhux stipulat mid-Direttiva 98/18/KE dwar ir-regoli u n-
normi ta’ siġurtà għal vapuri tal-passiġġieri. 

- Fl-aħħar, il-liġi Griega timponi lis-sidien tal-vapuri li jkollhom rappreżentant u uffiċċju 
fil-Greċja li hija kundizzjoni restrittiva wisq.

L-awtoritajiet Griegi riċentement ippreżentaw il-kummenti tagħhom għal din l-intimazzjoni.
Bħalissa dawn qed jiġu analizzati mis-servizzi tal-Kummissjoni.

5. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta' Lulju 2006.

Bit-tweġiba għall-intimazzjoni tat-3 ta’ Frar 2004, l-awtoritajiet Griegi fakkru li l-
konfigurazzjoni ġeografika ta’ pajjiżhom titlob li jitwaqqaf servizz ta’ trasport marittimu li 
wieħed jista’ joqgħod fuqu, li jkun kontinwu, b’tariffi aċċessibbli u li jagħti servizz lill-gżejjer 
kollha.  L-awtoritajiet konċernati pprovdew ukoll dettalji dwar it-twaqqif u l-operat tan-
“netwerk” tat-trasport marittimu, kif ukoll dwar il-qasam ta’ applikazzjoni tal-obbligi ta’ 
servizz pubbliku. L-awtoritajiet Griegi wieġbu wkoll għall-oġġezzjonijiet l-oħra tal-
Kummissjoni, b’mod partikolari dwar ir-rekwiżit li l-baħrin kollha abbord il-vapuri li jkunu 
qed jagħtu servizz ta’ kabotaġġ bejn il-gżejjer ikunu jafu jitkellmu bil-Grieg, id-depożitu 
mitlub lis-sidien tal-vapuri, il-ħtieġa li jinfetaħ uffiċċju fil-Greċja mis-sidien tal-vapuri kollha 
li jridu joffru servizzi f’dan il-pajjiż, kif ukoll dwar ir-rekwiżit b’rabta mal-età tal-bastimenti. 
Dwar dan l-aħħar punt, wieħed jeħtieġ jinnota li, wara li rċeviet l-intimazzjoni, il-Greċja 
implimentat il-miżuri stipulati mill-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 98/18 dwar is-sigurtà għal 
vapuri tal-passiġġieri1. 

Sadanittant, il-Kummissjoni fetħet proċedura oħra minħabba ksur fir-rigward tal-
applikazzjoni fil-Greċja tar-Regolament 3577/92 (proċedura Nru 2004/2321), li għaliha 
ntbagħtet ittra ta’ intimazzjoni nhar id-19 ta’ April 2005. Din tiffoka fuq aspetti oħra tas-
sistema amministrattiva tal-kabotaġġ bejn il-gżejjer, kif ukoll ir-regolamenti Griegi b’rabta 
mal-ekwipaġġ u l-organizzazzjoni interna tal-bastimenti. 

L-awtoritajiet Griegi wieġbu għal din it-tieni intimazzjoni fl-1 ta’ Lulju 2005. Peress li l-
Kummissjoni ma qisitx din it-tweġiba bħala aktar sodisfaċenti minn dik ta’ qabilha, hija 
ħarġet, fiż-żewġ proċeduri, opinjoni motivata lill-Greċja fid-19 ta’ Diċembru 2005.

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 98/18/KE tas-17 ta’ Marzu 1998 dwar ir-regoli u n-normi ta’ siġurtà għal vapuri tal-
passiġġieri (ĠU L 144 tal-15/05/1998 p. 1)



CM\894767MT.doc 5/7 PE339.437v01-00

MT

Madankollu, l-awtoritajiet Griegi f’Diċembru 2005, ippreżentaw lill-Kummissjoni d-
dispożizzjonijiet ta’ liġi tal-4/11/2005 li jemendaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-liġi Nru 
2932/2001 dwar il-kabotaġġ li kienet waħda mill-għanijiet tal-proċedura minħabba ksur. 
Dawn id-dispożizzjonijiet ġodda bħalissa qed jiġu analizzati sabiex jiġi ddeterminat il-qasam 
ta’ applikazzjoni kif ukoll l-impatt fuq din il-proċedura.

6. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Lulju 2007

Wara l-Komunikazzjoni preċedenti tal-Kummissjoni b’rabta ma’ din il-petizzjoni, kellha 
tinħareġ opinjoni motivata oħra lill-Greċja fl-4/07/06 minħabba raġunijiet proċedurali, wara l-
emendi magħmula fil-leġiżlazzjoni Griega li dwarha hemm litigazzjoni.  L-awtoritajiet Griegi 
wieġbu f’Settembru 2006.

Matul is-sajf tal-2006, inħarġu digrieti presidenzjali biex jilliberalizzaw il-prezzijiet tal-biljetti 
fuq numru sostanzjali ta’ linji ta’ kabotaġġ bejn il-Greċja kontinentali u l-gżejjer, li għalhekk 
wieġbu tajjeb għal waħda mill-oġġezzjonijet magħmula mill-Kummissjoni.

Wara l-awtorizzazzjoni tal-Kummissjoni, saru kuntatti bejn is-servizzi tagħha u l-awtoritajiet 
kompetenti Griegi kif ukoll is-sidien tal-vapuri tal-kosta, sabiex tinstab soluzzjoni li tkun 
tikkunsidra l-limitazzjonijiet speċifiċi tal-aċċess tal-gżejjer fil-Greċja, filwaqt li tkun 
tirrispetta r-Regolament (KEE) Nru 3577/92 li jilliberalizza s-servizzi ta’ kabotaġġ marittimu. 
Dawn il-kuntatti għandhom jitkomplew sabiex soluzzjoni bħal din tiġi ffinalizzata fil-futur 
qarib.

7. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Il-proċedura ta’ ksur infetħet kontra l-Greċja minħabba n-nuqqas ta’ konformià tal-
leġiżlazzjoni tagħha dwar il-kabotaġġ mal-gżejjer fir-rigward tar-Regolament (KEE) Nru 
3577/92 li japplika l-prinċipju tal-libertà tal-moviment tas-servizzi għat-trasport marittimu fi 
ħdan l-Istati Membri. F’din il-proċedura, il-Greċja kienet intbagħtet opinjoni motivata, 
imbagħad għal raġunijiet ta’ proċedura, opinjoni motivata addizzjonali. 

Il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li ċerti aspetti tal-iskema li l-awtoritajiet Griegi jissottomettu 
għaliha lill-operaturi fil-qasam tal-kabotaġġ marittimu ma kinux ġustifikati fir-rigward tal-
esiġenzi tas-servizz pubbliku li l-awtoritajiet jistgħu jimponu b’mod leġittimu sabiex jiżguraw 
il-kwalità tas-servizz.

Wara l-passi meħuda mill-Kummissjoni, ġie reġistrat progress notevoli fid-direzzjoni ta’ liġi 
nazzjonali konformi mar-rekwiżiti tal-liġi Komunitarja. Dan huwa veru speċjalment fir-
rigward tal-karattru, li minn issa ’l quddiem huwa purament indikattiv, tan-netwerk ta’ linji li 
jistgħu jintużaw, ippubblikat kull sena mill-awtoritajiet marittimi nazzjonali.

Jgħodd ukoll għall-kwistjoni kruċjali tal-kontroll fil-prezzijiet tal-biljetti fejn saru tibdiliet 
importanti mill-awtortitajiet Griegi, li fl-2006 imbagħad fl-2008, illiberalizzaw fil-biċċa l-
kbira l-linji fejn hemm kompetizzjoni biżżejjed.

Għad iridu jinstabu xi soluzzjonjiet dwar xi aspetti oħra, l-aktar dwar ir-regolamenti rigward 
l-ekwipaġġ u l-organizzazzjoni interna tal-vapuri. L-awtoritajiet Griegi esprimew ix-xewqa 
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tagħhom li jintlaħqu kompromessi aċċettabbli għall-operaturi, iżda wkoll li jqisu l-bżonn li 
jiżguraw servizz ta’ kwalità minima għal servizzi tat-trasport li huma assolutament essenzjali 
għall-komunitajiet li għadhom jgħixu fil-gżejjer.  Il-kuntatti għadhom qed ikomplu jfittxu tali 
sitwazzjonijiet.

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

Bħalma ġie indikat fil-Komunikazzjoni preċedenti tagħha, il-Kummissjoni tfakkar li fir-
rigward tal-kwistjoni kruċjali tal-kontroll fil-prezzijiet tal-biljetti, saru bidliet kbar fl-iskema 
mill-awtoritajiet Griegi. B’hekk, dawn l-awtoritajiet illiberalizzaw fil-biċċa l-kbira l-linji fejn 
hemm kompetizzjoni biżżejjed.

Naturalment, f’każijiet fejn din il-kompetizzjoni ma teżistix, il-Kummissjoni ma tikkuntestax 
l-istabbiliment tal-obbligi tas-servizz pubbliku li għandu l-għan li jirregola l-prezzijiet.

Fir-rigward tar-regoli tal-ekwipaġġ, il-Kummissjoni għandha marġni ta’ flessibilità ħafna 
inqas wiesa’ biex tkun tista’ taġixxi, billi, skont l-Artikolu 3(2) tar-Regolament Nru 3577/92, 
għall-vapuri li jagħmlu kabotaġġ tal-gżejjer, dawn il-kwistjonijiet huma r-responsabilità tal-
Istat ospitanti (jiġifieri, l-Istat fejn il-vapur ikun qed jagħmel servizz tat-trasport marittimu).

Fir-rigward tar-regoli dwar l-organizzazzjoni interna tal-vapuri, l-awtoritajiet Griegi bagħtu 
abbozz ta’ digriet presidenzjali lill-Kummissjoni li għandu l-għan li jtaffi r-regoli li hemm fid-
digriet Nru 101 tal-1999, billi dawn tal-aħħar jistgħu jitqiesu bħala regoli li jillimitaw b’mod 
eċċessiv il-libertà tal-operaturi.

Fl-aħħar nett, is-servizzi tal-Kummissjoni għandhom iżommu kuntatt mal-awtoritajiet Griegi 
dwar id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi nazzjonali li jimponu fuq l-operaturi l-obbligu li jiżguraw 
servizz matul is-sena kollha, u dan anki fil-każ fejn is-servizz tat-trasport minimu mitlub mill-
awtoritajiet marittimi fil-qafas tan-netwerk indikattiv adottat kull sena huwa diġà kopert, kif 
ukoll fil-każ fejn ikun ikkonċernat trasport mhux previst f’dan in-netwerk.

Biex tikkonkludi, il-Kummissjoni tkompli tfittex, flimkien mal-awtoritajiet Griegi, is-
soluzzjoni adegwata għall-problemi msemmija, soluzzjoni li, filwaqt li tiżgura l-applikazzjoni 
sħiħa tar-regolament dwar il-kabotaġġ, tikkunsidra wkoll il-ħtieġa li jiġi żgurat servizz 
minimu ta’ kwalità għal servizzi tat-trasport essenzjali għall-popolazzjoni li tgħix fil-gżejjer.

9. Risposta tal-Kummissjoni (REV. VI), li waslet fis-17 ta’ Frar 2012.

Petizzjonijiet 0995/2002 u 1821/2009

Bħala riżultat tal-proċedura ta’ ksur miftuħa mill-Kummissjoni, li regolarment infurmat lill-
Parlament fil-qafas ta’ din il-petizzjoni, l-awtoritajiet Griegi mmodifikaw il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali f’diversi punti:

- id-dikjarazzjonijiet tas-sidien tal-vapuri ma għadhomx soġġetti għal aċċettazzjoni; ir-reġim 
amministrattiv li minn issa ’l quddiem jirregola l-kabotaġġ fil-Greċja huwa sodisfaċenti, meta 
wieħed iqis l-inkwadrar tas-setgħat mogħtija lill-amministrazzjoni biex timmodifika dawn id-
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dikjarazzjonijiet, kif indikat il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fis-sentenza tagħha tas-
17 ta’ Marzu 2011 (kawżi C-128/10 u C-129/10);

- il-prezz tal-biljetti ġie liberalizzat fuq il-linji konkorrenzjali kollha; 
- ir-regolamentazzjoni interna tal-bastimenti kif ukoll ir-rekwiżit li l-membri mhux Griegi tal-
ekwipaġġ ikunu jafu l-Grieg tnaqqsu.
Fid-dawl tal-kompetenza tal-Istat ospitanti fi kwistjonijiet tal-ekwipaġġ għall-kabotaġġ 
insulari, hekk kif tirriżulta mill-Artikolu 3, paragrafu 2 tar-Regolament Nru 3577/92, ir-regoli 
jistgħu jiġu kkontestati biss fejn jirriżultaw sproporzjonati, filwaqt li f'dan il-każ ir-regoli 
nazzjonali jistgħu jitqiesu ġustifikati għal raġunijiet imperattivi ta’ sikurezza u ta’ kwalità ta’ 
servizz abbord.
B’dawn il-kundizzjonijiet, il-Kummissjoni, bis-sentenza tal-24/11/2011, arkivjat il-proċedura 
ta’ ksur kontra l-Greċja.


