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Is-servizz ta’ tqegħid f’kuntatt ma’ xufiera mhux professjonisti pprovdut minn Uber 
jaqa’ taħt is-servizzi fil-qasam tat-trasport 

L-Istati Membri jistgħu għaldaqstant jirregolaw il-kundizzjonijiet għall-provvista ta’ dan is-servizz 

Il-pjattaforma elettronika Uber tipprovdi, permezz ta’ applikazzjoni għal smartphones, servizz bi 
ħlas ta’ tqegħid f’kuntatt ta’ xufiera mhux professjonisti li jużaw il-vettura tagħhom stess ma’ 
persuni li jixtiequ jwettqu vjaġġi urbani. 

Fl-2014, assoċjazzjoni professjonali ta’ taxis tal-belt ta’ Barcelona (Spanja) ippreżentat rikors 
quddiem il-Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona (il-Qorti Kummerċjali Nru 3 ta’ Barcelona, 
Spanja) intiż li jiġi kkonstatat li l-attivitajiet ta’ Uber Systems Spain, kumpannija relatata ma’ Uber 
Technologies (iktar ’il quddiem, flimkien, “Uber”) jikkostitwixxu prattiki qarrieqa u atti ta’ 
kompetizzjoni żleali. Fil-fatt, la Uber Systems Spain u lanqas ix-xufiera mhux professjonisti tal-
vetturi kkonċernati ma għandhom il-liċenzji u l-permessi previsti mir-Regolament dwar is-Servizzi 
ta’ Taxi taż-Żona Metropolitana ta’ Barcelona. Sabiex jiġi vverifikat jekk l-attivitajiet ta’ Uber jistgħux 
jiġu kklassifikati bħala żleali u li jiksru r-regoli tal-kompetizzjoni Spanjoli, il-Juzgado de lo Mercantil 
n° 3 de Barcelona tqis neċessarju li jiġi vverifikat jekk Uber għandhiex jew le jkollha awtorizzazzjoni 
amministrattiva minn qabel. Għal dan il-għan, hija tqis neċessarju li jiġi ddeterminat jekk is-servizzi 
pprovduti minn din il-kumpannija għandhomx jitqiesu li huma servizzi ta’ trasport, servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni jew taħlita ta’ dawn iż-żewġ tipi ta’ servizzi. Fil-fatt, il-klassifikazzjoni 
magħżula tiddependi mill-possibbiltà li jiġi impost fuq Uber l-obbligu li jkollha awtorizzazzjoni 
amministrattiva minn qabel. B’mod partikolari, jekk is-servizz ipprovdut minn Uber jaqa’ taħt id-
Direttiva dwar is-servizzi fis-suq intern1 jew id-Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku2, il-prattiki ta’ 
Uber ma jistgħux jitqiesu li huma żleali. 

Fis-sentenza tagħha mogħtija llum, il-Qorti tal-Ġustizzja tiddikjara li servizz ta’ 
intermedjazzjoni, bħal dak fil-kawża prinċipali, li għandu bħala għan, permezz ta’ 
applikazzjoni għal smartphones, it-tqegħid f’kuntatt, bi ħlas, ta’ xufiera mhux professjonisti 
li jużaw il-vettura tagħhom stess ma’ persuni li jixtiequ jwettqu vjaġġ urban, għandu jitqies li 
huwa marbut b’mod indissoċjabbli ma’ servizz ta’ trasport u li jaqa’, għalhekk, taħt il-
klassifikazzjoni ta’ “servizz fil-qasam tat-trasport”, fis-sens tad-dritt tal-Unjoni. Tali servizz 
għandu, għaldaqstant, jiġi eskluż mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-liberta li jiġu pprovduti 
servizzi b’mod ġenerali kif ukoll tad-Direttiva dwar is-servizzi fis-suq intern u tad-Direttiva 
dwar il-kummerċ elettroniku. 

                                                 
1
 Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern 

(ĠU 2006, L 376, p. 36). 
2
 Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 

soċjetà ta’ l-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku) 
(ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 25, p. 399). Għall-finijiet tad-definizzjoni ta’ “servizzi minn soċjetà ta’ l-
informazzjoni”, id-Direttiva 2000/31/KE tirreferi għad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ 
Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura dwar l-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam ta’ l-istandards u r-regolamenti tekniċi u r-
regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà ta’ l-Informatika (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 20, p. 337), kif 
emendata mid-Direttiva 98/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Lulju 1998 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-
Malti, Kapitolu 13, Vol. 21, p. 8). 
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Minn dan jirriżulta li, fl-istat attwali tad-dritt tal-Unjoni, huma l-Istati Membri li għandhom 
jirregolaw il-kundizzjonijiet għall-provvista ta’ tali servizzi fl-osservanza tar-regoli ġenerali 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tqis qabelxejn li s-servizz ipprovdut minn Uber ma huwiex biss servizz ta’ 
intermedjazzjoni li jikkonsisti fi tqegħid f’kuntatt, permezz ta’ applikazzjoni għal smartphones, ta’ 
xufier mhux professjonist li juża l-karozza tiegħu stess ma’ persuna li tixtieq twettaq vjaġġ urban. 
Fil-fatt, f’din is-sitwazzjoni, il-fornitur ta’ dan is-servizz ta’ intermedjazzjoni joħloq fl-istess ħin offerta 
ta’ servizzi ta’ trasport urban, li huwa jirrendi aċċessibbli b’mod partikolari permezz ta’ għodod 
informatiċi u jorganizza l-funzjonament ġenerali tagħha favur persuni li jkunu jixtiequ jirrikorru għal 
din l-offerta għall-finijiet ta’ vvjaġġar urban. Il-Qorti tal-Ġustizzja tirrileva f’dan ir-rigward li l-
applikazzjoni pprovduta minn Uber hija indispensabbli kemm għax-xufiera kif ukoll għall-persuni li 
jixtiequ jwettqu vjaġġ urban. Hija tenfasizza wkoll li Uber teżerċita wkoll influwenza deċiżiva fuq il-
kundizzjonijiet għas-servizz ipprovdut mix-xufiera. 

Konsegwentement, il-Qorti tal-Ġustizzja tqis li dan is-servizz ta’ intermedjazzjoni għandu 
għalhekk jitqies li huwa parti integrali ta’ servizz globali li l-element prinċipali tiegħu huwa 
servizz ta’ trasport u, għaldaqstant, li jissodisfa l-klassifikazzjoni mhux bħala “servizz tas-
soċjetà tal-informazzjoni”, iżda bħala “servizz fil-qasam tat-trasport”. 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tiddikjara li, konsegwentement, id-Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku ma 
hijiex applikabbli għal tali servizz, li huwa eskluż ukoll mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva dwar 
is-servizzi fis-suq intern. Għall-istess raġuni, is-servizz inkwistjoni ma jaqax taħt il-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi b’mod ġenerali, iżda jaqa’ taħt il-politika komuni tat-trasport. Issa, is-servizzi 
mhux pubbliċi ta’ trasport urban kif ukoll is-servizzi marbuta magħhom b’mod indissoċjabbli, bħas-
servizz ta’ intermedjazzjoni pprovdut minn Uber, ma wasslux għall-adozzjoni ta’ regoli fuq il-bażi ta’ 
din il-politika. 

 

Nota: Ir-rinviju għal deċiżjoni preliminari jippermetti lill-qrati tal-Istati Membri, fil-kuntest ta’ tilwima li jkollhom 
quddiemhom, jagħmlu domandi lill-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-interpretazzjoni tad-dritt tal-Unjoni jew dwar il-
validità ta’ att tal-Unjoni. Il-Qorti tal-Ġustizzja ma taqtax it-tilwima fil-kawża prinċipali. Hija l-qorti nazzjonali li 
tiddeċiedi l-kawża konformement mad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja. Bl-istess mod, din id-deċiżjoni torbot 
lill-qrati nazzjonali l-oħra li jkunu aditi bi problema simili. 

 

Dokument mhux uffiċjali għall-użu tal-mezzi tal-komunikazzjoni li ma jorbotx lill-Qorti tal-Ġustizzja. 
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