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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1379/2007 minn Georgopoulos Georgios, ta’ nazzjonalità Griega, 
f’isem l-Assoċjazzjoni tat-Trasport tal-Passiġġieri Pan-Ellenka Nazzjonali u 
Internazzjonali (Dromeas), dwar il-ħtieġa li jitneħħew restrizzjonijiet dwar il-ħruġ 
ta’ liċenzji tat-triq għal kowċis tat-turisti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li fl-Ewropa kollha l-aġenziji tat-turisti jew il-kumpaniji tat-trasport 
japplikaw għal-liċenzji tat-triq għand il-ministeru tat-trasport għan-numru ta’ kowċis li huma 
jkunu xtraw kif ippruvat mill-irċevuti rilevanti. Madankollu, fil-Greċja, iseħħ bil-maqlub, 
minħabba li huwa impossibbli li jinxtraw jew li jiġu impurtati kowċis minn x’imkien ieħor 
mill-Unjoni Ewropa ladarba l-liċenzji tat-triq rekwiżiti m’għadhomx jinħarġu. Sabiex 
timporta kowċ jew tixtri waħda mill-Greċja, l-ewwel irid ikollok liċenzja tat-triq li tiswa 
€70,000. Kowċis li nxtraw u li nġiebu l-Greċja minn impriżi li ma rnexxilhomx jiksbu 
liċenzja tat-triq li tiswa €70,000 jitħallew jissaddu fil-parkeġġi. Ta’ spiss ikun impossibbli li 
ssib aġenzija turistika li tkun lesta tbigħ il-liċenzji rekwiżiti, meta l-ministeru nnifsu ma jkunx 
ħareġ liċenzji ġodda f’dawn l-aħħar għaxar snin. Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li 
mingħajr kowċis il-kumpanija tiegħu qed ikollha tirrestrinġi l-attivitajiet tagħha u se jkollha 
tagħlaq. Għalhekk huwa qed ifittex l-għajnuna tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet biex dawn ir-
restrizzjonijiet dwar il-ħruġ ta’ liċenzji tat-triq jitneħħew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.
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Mill-petizzjoni ma jidhirx ċar jekk ir-restrizzjonijiet dwar id-disponibilità tal-liċenzji 
jikkonċernawx biss is-servizzi domestiċi jew is-servizzi internazzjonali wkoll.

It-trasportazzjoni internazzjonali ta’ passiġġieri bil-kowċ jew bix-xarabank hija soġġetta għar-
Regolament 684/92 tas-16 ta’ Marzu 1992, kif emendat bir-Regolament 11/98 tal-11 ta’ 
Diċembru 1997, li jistabbilixxi regoli komuni, jiddefinixxi l-kundizzjonijiet għall-
applikazzjoni tal-prinċipju tal-moviment ħieles, u jissimplifika l-proċeduri amministrattivi.
Madankollu, dan ir-Regolament jikkonċerna biss it-trasportazzjoni internazzjonali ta’ 
passiġġieri bil-kowċ jew bix-xarabank fit-territorju tal-Komunità.

L-Artikolu 3 tar-Regolament jistabbilixxi l-libertà li jingħataw servizzi u l-Artikolu 3a 
jistipula li sabiex wieħed iwettaq attivitajiet internazzjonali ta’ trasportazzjoni ta’ passiġġieri 
bil-kowċ jew bix-xarabank, kull trasportatur li jissodisfa ċerti kriterji jeħtieġ li jkollu liċenzja 
Komunitarja maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun stabbilit.
Għalhekk, rigward servizzi internazzjonali fit-territorju tal-Komunità m’hemmx lok għal 
restrizzjonijiet nazzjonali. Jekk il-kundizzjonijiet biex wieħed jikseb il-liċenzja Komunitarja 
jintlaħqu, l-applikant għandha tinħariġlu waħda.

Madankollu, servizzi domestiċi jaqgħu barra mill-ambitu ta’ dan ir-Regolament. L-Istati 
Membri huma ħielsa li jirregolaw is-suq tas-servizzi domestiċi sakemm huma jħarsu l-
prinċipji ġenerali tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, inkluż dak tan-
nondiskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità. Safejn il-prattika tal-Greċja li jinħareġ numru 
limitat ta’ liċenzji, deskritta mill-Petizzjonant, ma tiddiskriminax abbażi tan-nazzjonalità, din 
mhix inkompatibbli mal-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar it-trasport.

Madankollu, miżuri regolatorji ta’ din ix-xorta jista’ jkollhom impatt ukoll fuq il-
kompetizzjoni u l-libertà tal-istabbiliment ta’ operaturi Komunitarji tat-trasport bit-toroq fil-
Greċja.

Huwa rakkomandat li l-Petizzjonant jiġi infurmat li l-leġiżlazzjoni Ewropea dwar it-trasport 
tikkonċerna biss il-ġarr internazzjonali ta’ passiġġieri bil-kowċ jew bix-xarabank u li l-Istati 
Membri huma ħielsa li jirregolaw is-servizzi domestiċi sakemm iħarsu l-prinċipji ġenerali tat-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. Jekk ir-restrizzjoni fin-numru ta’ liċenzji tapplika 
biss għas-servizzi domestiċi, sa ċertu punt din mhijiex inkompatibbli mal-liġi tal-Komunità, 
sakemm l-applikanti għal-liċenzja ma jiġux diskriminati abbażi tan-nazzjonalità tagħhom.
Dan huwa bla ħsara għall-aspetti tal-liġi tal-kompetizzjoni, li f’dan il-każ jaqgħu taħt ir-
responsabilità tal-awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni.  

Min-naħa tagħha, il-Kummissjoni se titlob lill-Gvern Grieg biex jagħtiha iktar informazzjoni 
dwar il-fatti tal-każ.    

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

Minħabba li l-Kummissjoni sabet li l-aċċess għall-attivitajiet tat-trasport bit-toroq fil-Greċja 
qed jiġi rifjutat lill-applikanti l-ġodda mingħajr ma tiġi meqjusa s-sitwazzjoni individwali u l-
kapaċità finanzjarja tan-negozji li japplikaw, fit-28 ta' Jannar 2009 il-Kummissjoni bagħtet 
opinjoni lill-Greċja bir-raġunijiet minħabba li din tal-aħħar naqset li tikkonforma mar-regoli 
Komunitarji dwar il-libertà li l-operaturi jistabbilixxu ruħhom fis-settur tat-trasport bit-toroq.
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Fid-dawl tar-risposta li rċeviet mill-awtoritajiet Griegi, il-Kummissjoni se tiddeċiedi jekk il-
każ għandux ikompli jiġi segwit.

5. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ Ġunju 2010.

Fid-29 ta’ Jannar, il-Kummisjoni bagħtet opinjoni lill-Greċja bir-raġunijiet li fiha argumentat 
li l-Greċja naqset milli tirrispetta l-obligu tagħha skont it-Trattat billi llimitat ir-reġistrazzjoni 
ta’ vetturi ta’ użu pubbliku, u li l-libertà tal-istabbiliment għal attivitajiet ta’ trasport bit-toroq 
fil-Greċja ġiet imfixkla u l-applikanti l-ġodda ġew iddiskriminati mingħajr ma tqieset kull 
sitwazzjoni individwali u l-kapaċità finanzjarja tan-negozji tal-applikant. Il-Kummissjoni hija 
tal-opinjoni li l-Greċja qed tillimita l-libertà tal-istabbiliment fis-settur tal-
kummerċjalizzazzjoni tal-petrol billi tillimita l-użu ta’ tankers privati. Billi l-Greċja ma ħaditx 
l-miżuri neċessarji biex tikkonforma mal-Opinjoni bir-raġunijiet, fit-8 ta’ Ottubru 2009, il-
Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li ttella’ lill-Greċja quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja  
minħabba li din naqset milli tikkonforma mar-regoli Ewropej dwar il-libertà tal-istabbiliment 
fis-settur tat-trasport bit-toroq.

6. Risposta tal-Kummissjoni REVIII, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012.

Il-liberalizzazzjoni tas-servizzi okkażjonali ta' trasport tal-passiġġieri bil-kowċ ġiet 
ikkunsidrata parti mir-riformi strutturali ġenerali inklużi fil-Memorandum ta' Ftehim iffirmat 
bejn il-KE/FMI/BĊE u l-awtoritajiet Griegi, meta wieħed jikkunsidra l-importanza li l-
industrija turistika għandha f'termini ta' kisba ta' livelli ogħla ta' kompetittività fl-ekonomija 
Griega.

Il-leġislazzjoni reċenti adottata mill-Gvern Grieg tippermetti, għall-ewwel darba f'ħafna snin, 
l-għotja ta' liċenzji ġodda għal dan it-tip ta' servizz speċifiku.   Il-Gvern Grieg iddeċieda li 
jżomm dispożizzjoni, li ilha teżisti mis-sebgħinijiet, li tirrikjedi li vettura ġdida tinħareġ fit-
triq meta tingħata liċenzja ġdida, għal raġunijiet relatati mal-modernizzazzjoni tal-flotta, il-
protezzjoni tal-ambjent u l-kwalità tas-servizzi pprovduti. Din id-dispożizzjoni hija applikata 
mingħajr diskriminazzjoni lejn l-operaturi kollha li jitolbu liċenzja u hija meqjusa bħala 
proporzjonata mal-objettivi mixtieqa. 

Konklużjoni

Fid-dawl ta' dan, il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni f'isem il-petizzjonant peress li l-ilment 
tiegħu jirreferi għal dispożizzjoni speċifika li taqa' taħt il-kompetenza tal-Istat Membru 
kkonċernat u li hija applikata b'rispett xieraq lejn il-prinċipji ta' non-diskriminazzjoni u 
proporzjonalità.


