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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0447/2010, imressqa minn Michel Devaux, ta’ nazzjonalità 
Belġjana, dwar it-tariffa bir-ritorn għall-ivvjaġġar bejn Brindisi (fl-Italja) u 
Patras (fil-Greċja) u l-ħlas diskriminatorju tal-port

Il-petizzjonant jikkuntesta l-ħlas diskriminatorju tal-port li kellu jħallas għall-ivvjaġġar bejn 
Brindisi (fl-Italja) u Patras (fil-Greċja). Huwa jgħid li l-ħlas miżjud mat-tariffa huwa impost 
biss fuq passiġġieri li jkunu qed jivvjaġġaw lejn il-Greċja minn pajjiż ieħor, u li l-ebda ħlas 
żejjed mhu impost għall-ivvjaġġar bejn il-portijiet fil-Greċja. Huwa jqis li din hija forma 
inammissibbli ta’ diskriminazzjoni u jappella lill-Parlament Ewropew biex jieħu miżuri biex 
jiċċara l-affarijiet.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Settembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Novembru 2010.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 4055/861 għamilha possibbli li jiġi applikat il-prinċipju 
tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi għat-trasport marittimu bejn l-Istati Membri u bejn l-Istati 
Membri u pajjiżi terzi. Skont il-każistika stabbilita tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, taħt ir-
Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 4055/86, l-Istati Membri ma jistgħux jesiġu ħlasijiet 
(imposti) fuq kummerċ intra-Komunitarju lill-portijiet li jkunu ogħla minn dawk mitluba għal 
servizzi simili fit-trasport domestiku. Skont l-istess każistika, ħlasijiet lill-portijiet ogħla ma 
jistgħux jintalbu lil vapuri li ġejjin minn jew sejrin lejn port barra mill-UE, sakemm dan ma 

                                               
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 4055/86 tat-22 ta’ Diċembru 1986 li japplika l-prinċipju tal-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi tat-trasport marittimu bejn l-Istati Membri u bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi, ĠU L 378, 
31.12.1986, p. 1
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jiġix iġġustifikat b’mod oġġettiv.
Il-Kummissjoni tfakkar li s-sistemi nazzjonali ta’ ħlasijiet lill-portijiet għandhom ikunu 
konformi mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 4055/86 u li teżisti 
każistika stabbilita tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja f’dan ir-rigward.
B’mod partikolari, il-Qorti ddeċidiet li sistema ta’ ħlasijiet lill-portijiet li jvarjaw skont jekk 
il-vjaġġ ikunx se jsir fi Stat Membru wieħed jew bejn Stati Membri differenti, biex b’hekk 
jiġi żgurat vantaġġ speċjali għas-suq domestiku u għas-servizzi tat-trasport intern tal-Istat 
Membru inkwestjoni, hija diskriminatorja u, għaldaqstant, inkompatibbli mal-Artikolu 1 
tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 4055/86 (ara l-Kawża C-381/93, il-Kummissjoni v 
Franza, paragrafu 21).
Il-prinċipji li għandhom jiġu applikati fir-rigward tad-diskriminazzjoni bejn negozji 
domestiċi u intra-Komunitarji komplew jiġu żviluppati permezz tas-sentenza tal-Qorti tal-
14 ta’ Novembru 2002 (Kawża C-435/00, Geha Naftiliaki, paragrafu 20), li fiha l-Qorti 
ddikjarat li r-Regolament tal-Kunsill (KEE) jipprekludi l-applikazzjoni ta’ kwalunkwe 
leġiżlazzjoni nazzjonali li l-għan tagħha tkun li tara li l-forniment tas-servizzi bejn L-Istati 
Membri jkun iktar diffiċli minn dak ta’ servizzi purament domestiċi fi ħdan Stat Membru, 
sakemm dik il-leġiżlazzjoni ma tiġix iġġustifikata b’raġunijiet persważivi ta’ interess 
pubbliku u l-miżuri li jittieħdu fid-dawl ta’ dan ikunu meħtieġa u proporzjonati.

Din il-każistika reċentement ġiet ikkonfermata mis-sentenza tal-Qorti tal-4 ta’ Frar 2010, il-
Kummissjoni Ewropea v ir-Renju ta’ Spanja, Kawża C-18/09.

Konsegwentement, il-forniment ta’ servizzi ta’ trasport marittimu minn port fi kwalunkwe 
Stat Membru għal port Grieg ma jistax jiġi soġġett għal kondizzjonijiet aktar onerużi minn 
dawk li għalihom huwa soġġett il-forniment ta’ servizzi simili fil-livell domestiku bejn il-
portijiet Griegi, ħlief jekk din id-differenza tista’ tiġi ġustifikata b’mod oġġettiv skont il-
kondizzjonijiet stipulati mill-każistika kwotata.  

Konklużjoni

Il-kwestjoni se tkompli tiġi eżaminata mill-Kummissjoni fil-qafas ta’ proċedura EU PILOT.
Dalwaqt se ssir talba lill-awtoritajiet Griegi għal informazzjoni addizzjonali dwar is-sistema 
ta’ ħlasijiet lill-portijiet.

4. Risposta oħra tal-Kummissjoni (REV) , li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011

B'segwitu għall-ewwel komunikazzjoni tagħha tal-10 ta' Novembru 2010 dwar din il-
petizzjoni li tikkonċerna s-sistema ta’ ħlasijiet lill-portijiet imposti fil-Greċja, li skont il-
petizzjonant hija diskriminatorja, il-Kummissjoni talbet informazzjoni addizzjonali mingħand 
l-awtoritajiet Griegi.  Filwaqt li tistenna r-risposta tagħhom, il-Kummissjoni qed teżamina l-
leġiżlazzjoni Griega eżistenti dwar il-ħlasijiet lill-portijiet.

Il-Kummissjoni se tinforma lill-Parlament dwar il-valutazzjoni tagħha tas-sistema ta' ħlasijiet 
lill-portijiet fil-Greċja, u aktar miżuri li bi ħsiebha tieħu, ladarba tkun irċiviet l-informazzjoni 
mitluba mill-awtoritajiet Griegi u lestiet l-analiżi tal-leġiżlazzjoni Griega. Sadanittant, hija 
tistieden lill-petizzjonant jipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li tista' tkun ta' 
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rilevanza għal din l-analiżi.

5. Risposta tal-Kummissjoni REV, li waslet fis-16 ta' Marzu 2012.

Wara l-analiżi tal-leġiżlazzjoni Griega dwar it-tariffi tal-portijiet, il-Kummissjoni kkonkludiet 
li l-liġi Griega tipprevedi li t-tariffi tal-portijiet jitħallsu kemm għall-passiġġieri li jivvjaġġaw 
lejn il-Greċja minn pajjiż ieħor kif ukoll għall-passiġġieri li jivvjaġġaw bejn il-portijiet Griegi. 
B'mod partikolari, il-Liġi Nru.2399/1996, kif emendata mil-Liġi Nru.3622/2007, tipprevedi li 
kwalunkwe passiġġier li jitla' jew jinżel minn fuq vapur għandu jiġi ċċarġjat tariffa tal-
portijiet, irrelevanti mill-port ta' destinazzjoni jew oriġini tal-vjaġġ tiegħu (domestiku jew 
internazzjonali). 

It-tariffi tal-portijiet huma mħallsa għal servizz speċifiku pprovdut lill-bastimenti li jidħlu fil-
port u għall-passiġġieri tagħhom li jużaw dawk il-faċilitajiet u jinġabru għall-kostruzzjoni, il-
manteniment u l-modernizzazzjoni tal-faċilitajiet tal-portijiet. It-tariffi huma indikati fuq il-
biljett u l-ġbir tagħhom huwa r-responsabilità ta' dawk li joħorġu l-biljett, li jfisser l-aġenziji 
tat-tbaħħir, l-uffiċċji tat-turisti u impriżi simili.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tqis li l-leġiżlazzjoni Griega dwar it-tariffi tal-portijiet ma tipprevedix tariffi 
tal-portijiet biss għal passiġġieri li jivvjaġġaw lejn il-Greċja minn port f'pajjiż ieħor, imma 
wkoll għal passiġġieri li jivvjaġġaw bejn il-portijiet Griegi. Għalhekk, ma jidhirx li hemm 
raġuni li tkompli ssegwi l-kwistjoni. 


