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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1138/2012 imressqa mis-Sur Vasileios Antonopoulos ta’ 
ċittadinanza Griega, f’isem il-Linji tal-Kowċis tal-Greċja Ċentrali u tat-
Tramuntana, dwar id-Deregolizzazzjoni tat-trasport għall-passiġġieri bit-triq

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar nuqqas ta’ tneħħija ta’ regolamenti fis-settur tat-trasport 
għall-passiġġieri bit-triq fil-Greċja kif meħtieġ mil-Liġi 3919 tat-2 ta’ Marzu 2011 dwar 
libertà professjonali. Taħt il-leġiżlazzjoni preċedenti, il-KTEL (assoċjazzjoni tal-operaturi tal-
karozzi tal-linja) tgawdi minn monopolju tat-trasport għall-passiġġieri (Liġi 2963/2001) u hija 
wkoll awtorizzata sabiex topera fis-settur turistiku, waqt li l-operaturi tal-kowċis għat-turs 
huma limitati għall-eskursjonijiet (Liġi 711/1977). Barra minn hekk, l-operaturi tal-KTEL, 
barra milli huma kumpaniji privati, qed jingħataw vantaġġ inġust fuq operaturi tal-kowċis 
għat turs f’termini ta’ eżenzjoni mit-taxxa, taxxa tat-triq imnaqqsa, sussidji u 
kompetizzjonijiet inġusti fis-settur turistiku nnifsu, b’kuntratti mal-awtoritajiet lokali għall-
ħarġiet skolastiċi mingħajr proċedura ta’ offerti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Marzu 2013

Fir-rigward tal-liberalizzazzjoni tat-trasport tal-passiġġieri bit-triq fil-Greċja, u bi qbil mal-
programm għar-ristrutturar tal-ekonomija Griega, il-gvern Grieg aċċetta l-kompitu li 
jiddefinixxi strateġija ta' segwitu għall-ftuħ effettiv tas-settur bi qbil mar-regoli tal-għajnuna 
tal-Istat u tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-għoti ta' kuntratti għal servizzi ta' trasport tal-
passiġġieri, u li jadotta l-leġiżlazzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' dik l-istrateġija sa 
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tmiem Marzu 2013.
L-awtoritajiet Griegi qed jieħdu passi addizzjonali fl-impenji tal-programm biex 
jilliberalizzaw it-trasport fuq l-art billi jirrilassaw ir-restrizzjonijiet fuq liċenzji kemm fuq 
trasport tal-merkanzija u trasport okkażjonali ta' passiġġieri, b'hekk jipprovdu ftit libertà 
għall-aċċess għas-suq. Għaddejja wkoll simplifikazzjoni tal-istruttura li hi ferm regolata ta' 
trasport regolari tal-passiġġieri. 
Fir-rigward tal-għadd ta' vantaġġi selettivi allegati favur il-kumpaniji KTEL SA, il-
Kummissjoni tista' tinforma lill-petizzjonant li hi diġà bdiet teżamina l-kwistjoni taħt ir-regoli 
tal-għajnuna tal-Istat wara ilment minn assoċjazzjoni ta' kompetituri. Il-Kummissjoni għadha 
ma ffinalizzatx il-valutazzjoni tagħha u se tieħu miżuri xierqa, jekk ikun meħtieġ.


