
 
 

 

 

DIRETTORAT ĠENERALI GĦALL-POLITIKI INTERNI 

ID-DIPARTIMENT TAL-LINJI POLITIĊI B: POLITIKI STRUTTURALI 
U TA’ KOEŻJONI 

 
TRASPORT U TURIŻMU 

 
 
 
 
 

ID-DRITTIJIET TAL-KONSUMATUR FL-
AVJAZZJONI ĊIVILI 

 
 
 

STUDJU 
 

 

Sommarju 
 
Dan l-istudju jipprovdi stampa ġenerali dwar l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-UE dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru. 
Wara preżentazzjoni qasira tal-qafas legali rilevanti, l-istudju jirrapporta 
dwar ir-riżultati ta’ konsultazzjoni mal-Korpi Nazzjonali tal-Infurzar u 
assoċjazzjonijiet tal-konsumatur mill-aktar Stati Membri rilevanti tal-UE 
dwar l-implimentazzjoni tar-Regolamenti 261/2004, 2111/2005 u 
1107/2006 u d-Direttiva 90/314 KEE. 
L-għan huwa li jiġi identifikat fejn hemm lok għal azzjoni ulterjuri mill-
istituzzjonijiet tal-UE biex jittejjeb il-ħarsien tad-drittijiet tal-konsumatur 
fl-avjazzjoni ċivili.  

 

 
IP/B/TRAN/FWC/2006-156/LOT1/C1/SC2 Novembru 2010 
 
PE 438.621  MT 



 

Dan id-dokument kien mitlub mill-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu tal-Parlament 
Ewropew. 
 
 
AWTURI 
 
PricewaterhouseCoopers Advisory SpA 
 
Is-Sra Giorgia Aresu 
Is-Sur Diego Artuso 
Is-Sur Pietro Crovato 
 
 
AMMINISTRATUR RESPONSABBLI 
 
Is-Sur Piero Soave 
Id-Dipartiment tal-Linji Politiċi Politiki Strutturali u ta’ Koeżjoni 
Il-Parlament Ewropew 
B-1047 Brussels 
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
ASSISTENZA EDITORJALI 
 
Is-Sra Nora Revesz 
 
 
VERŻJONIJIET LINGWISTIĊI 
 
Oriġinal: EN 
 
 
DWAR L-EDITUR 
 
Biex tikkuntattja lid-Dipartiment tal-Linji Politiċi jew biex tabbona għan-newsletter tiegħu li 
toħroġ kull xahar, jekk jogħġbok ikteb lil: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Il-manuskritt tlesta f’Novembru 2010. 
Brussell, © Parlament Ewropew, 2010. 
 
Dan id-dokument huwa disponibbli fuq l-Internet fl-indirizz: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
DIKJARAZZJONI TA’ ĊAĦDA 
 
Il-fehmiet espressi f’dan id-dokument huma r-responsabilità unika tal-awtur(i) u mhux 
bilfors jirrappreżentaw il-pożizzjoni uffiċjali tal-Parlament Ewropew. 
 
Ir-riproduzzjoni u t-traduzzjoni għal skopijiet mhux kummerċjali huma awtorizzati, sakemm 
is-sors jiġi rikonoxxut u l-pubblikatur jingħatalu avviż minn qabel u tintbagħatlu kopja. 

http://www.europarl.europa.eu/studies


Id-drittijiet tal-konsumatur fl-avjazzjoni ċivili 
____________________________________________________________________________________________ 

SOMMARJU EŻEKUTTIV 
 
Sfond 
Sabiex ikun jista’ jiġi pprovdut ħarsien adegwat tad-drittijiet tal-konsumatur fl-avjazzjoni 
ċivili, l-istituzzjonijiet tal-UE nidew għadd ta’ inizjattivi leġiżlattivi mfassla bil-għan li jkopru 
firxa wiesgħa ta’ każijiet speċifiċi. Il-leġiżlazzjoni kurrenti tal-UE dwar id-drittijiet tal-
passiġġieri hija mmirata biex tiżgura assistenza, rimborż, u kumpens f’każijiet ta’ taħwid fl-
iskedi tat-titjiriet; barra minn hekk, tippromwovi t-trasparenza u tappoġġja d–drittijiet tal-
passiġġieri b’diżabilità u b’mobilità mnaqqsa. 

L-iskop tal-istudju 
Dan l-istudju investiga l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE fir-rigward tad-drittijiet 
tal-konsumatur fl-avjazzjoni ċivili. Ir-riċerka kienet iffukata primarjament fuq id-dokumenti 
leġiżlattivi li jmiss: 

 Ir-Regolament (KE) Nru 261/2004 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-
assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta’ kanċellazzjoni jew 
dewmien twil ta’ titjiriet; 

 Deċiżjonijiet reċenti tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (QEĠ) dwar l-interpretazzjoni 
tar-Regolament 261/2004; 

 Ir-Regolament (KE) Nru 2111/2005 dwar l-istabbiliment ta’ lista Komunitarja ta’ 
kumpaniji tal-ajru li huma suġġetti għal projbizzjoni ta’ operar fil-Komunità u li 
jinforma lill-passiġġieri tat-trasport bl-ajru dwar l-identità tal-kumpanija tal-ajru li 
topera; 

 Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2006 dwar id-drittijiet ta’ persuni b’diżabbiltà u ta’ 
persuni b’mobbiltà mnaqqsa meta jivvjaġġaw bl-ajru; 

 Id-Direttiva tal-Kunsill 90/314/KKE dwar il-vjaġġi kollox kompriż (package travel), 
il-vaganzi kollox kompriż u t-tours kollox kompriż; 

 Direttivi rilevanti oħra tal-UE u konvenzjonijiet internazzjonali.  
 

Dan id-dokument jirrapporta dwar ir-riżultati tar-riċerka sekondarja u ta’ dawk li ħarġu 
minn konsultazzjoni mal-Korpi Nazzjonali tal-Infurzar (NEBs) maħtura mis-27 Stat Membru 
tal-UE f’konformità mar-Regolament 261/2004. Wara t-tressiq ta’ abbozz preliminari lill-
Parlament Ewropew (PE), tnieda stħarriġ immirat lil tliet assoċjazzjonijiet tal-konsumatur u 
korp għas-soluzzjoni alternattiva ta’ tilwim (ADR) f’xi wħud mill-aktar Stati Membri Ewropej 
rappreżentattivi fir-rigward tat-traffiku bl-ajru. 
L-istħarriġ tfassal biex jinvestiga l-aktar problemi komuni li jħabbtu wiċċhom magħhom l-
NEBs waqt l-infurzar tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar id-drittijiet tal-passiġġieri u l-kwistjonijiet 
rilevanti mqajma mill-assoċjazzjonijiet tal-konsumatur u l-korp għall-ADR fir-rigward tal-
applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE u l-problemi ffaċċjati mill-passiġġieri. Ġew miġbura u 
vvalutati kemm informazzjoni kwantitattiva u kemm kunsiderazzjonijiet kwalitattivi, bil-
għan li tkun tista’ tiġi pprovduta stampa wiesgħa tal-istat attwali tal-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni u għall-esplorar ta’ kwistjonijiet u possibilitajiet ta’ titjib. Ġew ipprovduti 
risposti għall-istħarriġ mill-NEBs ta’ 26 Stat Membru mis-27 li ġew ikkuntattjati inizjalment, 
minn kull waħda mit-tliet assoċjazzjonijiet tal-konsumatur li ġew ikkuntattjati, u mill-korp 
għall-ADR. 
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Is-sejbiet ewlenin tal-istudju 
Ir-Regolament (KE) Nru 261/2004 

L-istħarriġ wera li matul il-perjodu mill-2007 sal-2009, bħala medja, l-NEBs kienu jaslulhom 
27 ilment għal kull miljun passiġġier; madankollu ċ-ċifri varjaw bil-kbir bejn id-diversi Stati 
Membri tal-UE. Fil-maġġoranza tal-Istati Membri (19 mis-27), l-NEBs irreġistraw għadd ta’ 
lmenti iżgħar mill-medja Ewropea.  

Ir-rata ta’ lmenti ġeneralment żdiedet matul il-perjodu 2007–2009, bl-eċċezzjoni tal-Italja 
u tal-Isvezja biss, fejn tnaqqset b’mod sinifikanti. F’xi każijiet, iż-żieda taqbeż il-100 %. 

Skont l-NEBs inklużi fl-istħarriġ, l-aktar raġuni komuni għat-tressiq ta’ lment huwa l-
kanċellazzjoni ta’ titjiriet, bit-tieni wieħed ikun id-dewmien twil; l-ilmenti mressqa lill-NEBs 
minn passiġġieri li ma tħallewx jitilgħu huma ħafna inqas frekwenti. B’mod simili, l-
assoċjazzjonijiet tal-konsumatur inklużi fl-istħarriġ indikaw li d-dewmien u l-
kanċellazzjonijiet huma l-aktar raġuni frekwenti ta’ nuqqas ta’ sodisfazzjon min-naħa tal-
passiġġieri. 

Sanzjonijiet ġew imposti fuq linji tal-ajru biss minn nofs l-NEBs inklużi fl-istħarriġ, b’total ta’ 
inqas minn għaxra fis-sena bħala medja. Eċċezzjonijiet ta’ min jinnutahom huma l-Italja 
(452 sanzjoni fi tliet snin) u l-Polonja (265 sanzjoni fi tliet snin). 

Il-maġġoranza tal-NEBs indikaw li l-kumpaniji ta’ trasport bl-ajru bl-irħis (LCCs) għandhom 
it-tendenza li jiksru r-Regolament aktar ta’ spiss mil-linji tal-ajru tradizzjonali, b’mod 
partikolari meta joperaw minn ajruporti żgħar. Dan qed jiġi kkonfermat parzjalment mill-
assoċjazzjoni Spanjola tal-konsumatur, li skontha persentaġġ għoli tal-klejms li waslulha 
mingħand il-passiġġieri kellhom x’jaqsmu ma’ irregolaritajiet kommessi minn LCCs.  

Il-QEĠ qatgħet għadd ta’ sentenzi relatati mal-applikazzjoni tar-Regolament 261/2004, li 
bihom introduċiet prinċipji ġodda rigward l-interpretazzjoni tar-Regolament. Fejn tidħol l-
opinjoni tal-partijiet interessati dwar id-deċiżjonijiet reċenti tal-QEĠ, l-istħarriġ irriżulta fil-
fatti prinċipali li ġejjin: 

Kawża C-549/07 (Wallentin-Hermann v Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA):  
 Madwar nofs l-NEBs intervistati laqgħu b’sodisfazzjon id-deċiżjoni fil-Kawża 

Wallentin-Hermann peress li pprovdiet interpretazzjoni ċara tar-Regolament; 

 Madwar nofs l-NEBs kienu tal-fehma li, b’konsegwenza tas-sentenza, żdidilhom l-
ammont ta’ xogħol, u ħabbtu wiċċhom ma’ diffikultajiet biex jinvestigaw ir-raġunijiet 
tekniċi tat-taħwid fl-iskedi tat-titjiriet, jiġifieri jaċċertaw ruħhom jekk l-
affermazzjonijiet tal-linji tal-ajru dwar ċirkostanzi eċċezzjonali kinux konformi mal-
kriterji stabbiliti mis-sentenza tal-QEĠ;  

 L-assoċjazzjonijiet tal-konsumatur ġeneralment laqgħu s-sentenza b’sodisfazzjon 
billi definizzjoni ċara ta’ xi jkunu “ċirkostanzi eċċezzjonali” tippermettilhom 
jiddefendu aħjar id-drittijiet tal-passiġġieri f’każijiet ta’ taħwid fl-iskedi tat-titjiriet. 

Kawża C-173/07 (Emirates Airlines–Direktion für Deutschland v Diether Schenkel): 

 Il-maġġoranza l-kbira tal-partijiet interessati intervistati ma ltaqgħux ma’ problemi 
sinifikanti fejn tidħol l-interpretazzjoni tat-terminu “titjira”, u lanqas ma ġie 
affettwat il-modus operandi tal-NEBs mis-sentenza tal-QEĠ. 
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Kawżi Konġunti C-402/07 (Sturgeon v Condor Flugdienst GmbH) u C-432/07 (Böck et al. v 
Air France SA): 

 L-istudju żvela li l-assoċjazzjonijiet tal-konsumatur u l-NEBs ħadu pożizzjoni 
differenti fir-rigward tas-sentenzi tal-QEĠ fil-Kawżi C-402/07 u C-432/07 Sturgeon v 
Condor u Böck et al. v Air France; 

 L-assoċjazzjonijiet tal-konsumatur intervistati huma favur is-sentenzi tal-QEĠ, li 
jitqiesu li jsaħħu l-ħarsien tad-drittijiet tal-passiġġieri u fl-istess ħin iġiegħlu lil-linji 
tal-ajru li jagħtu kumpens għall-ispejjeż esterni li joħolqu. Madankollu, l-
assoċjazzjoni Franċiża tirrikonoxxi li d-deċiżjoni tal-Qorti sabett inkonsistenza mat-
test oriġinali tar-Regolament 261/2004 filwaqt li żewġ assoċjazzjonijiet oħra 
esprimew tħassib dwar l-applikazzjoni effettiva tal-prinċipji stabbiliti mis-sentenzi u 
sostnew li ħafna linji tal-ajru donnhom jinjoraw is-sentenzi reċenti u għadhom qed 
jirrifjutaw li jagħtu kumpens għal titjiriet imdewma; 

 B’kuntrast ma’ dan, il-maġġoranza tal-NEBs mhumiex sodisfatti bis-sentenzi fil-
Kawżi Sturgeon u Böck. Il-parti l-kbira tal-NEBs huma tal-fehma li s-sentenzi ħallew 
imdendla għadd ta’ kwistjonijiet. B’żieda ma’ dan, żdied l-ammont ta’ xogħol tal-
NEBs, u l-parti l-kbira minnhom ilmentaw dwar nuqqas ta’ gwida effettiva fir-rigward 
tal-applikazzjoni tal-prinċipji stabbiliti mis-sentenzi (pereżempju f’każijiet ta’ 
konnessjonijiet mitlufa minħabba dewmien); 

 Persentaġġ sinifikanti tal-NEBs jistenna li applikazzjoni stretta, mill-NEBs u l-qrati 
ċivili, tal-prinċipji introdotti mis-sentenzi fil-Kawżi Sturgeon u Böck, jista’ jkollha 
effetti negattivi ħafna fuq il-qagħda finanzjarja tal-linji tal-ajru; hemm fehma 
komuni li tgħid li l-prezzijiet tat-titjiriet x’aktarx se jiżdiedu b’riżultat tal-piżijiet 
miżjuda li qed jiġu imposti fuq il-kumpaniji. Madankollu, din l-opinjoni qed titqiegħed 
f’dubju mill-Federazzjoni Ewropea tal-Passiġġieri (EPF), li tenfasizza l-benefiċċju 
ekonomiku usa’ li jirriżulta mill-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni maħluqa mid-
dewmien u s-servizzi mhux ipprovduti mil-linji tal-ajru. 

 

Il-maġġoranza l-kbira tal-partijiet interessati intervistati esprimew l-opinjoni li r-
Regolament 261/2004 għandu jkun suġġett għal reviżjoni leġiżlattiva, kif deskritta fid-
dettall fit-taqsima ta’ wara bir-rakkomandazzjonijiet u s-suġġerimenti.  
Dokumenti leġiżlattivi oħra tal-UE u internazzjonali 

Ir-Regolament 2111/2005 jidher li ma joħloqx problemi partikolari lill-NEBs u lill-
assoċjazzjonijiet tal-konsumatur: saħansitra minkejja li kien hemm għadd limitat ta’ każijiet 
fejn ċerti NEBs kellhom jintervienu fuq ilment ta’ passiġġieri. NEB wieħed biss irrapporta li 
kien fetaħ għadd żgħir ta’ proċeduri dixxiplinari kontra operaturi. 
Parti żgħira mill-NEBs esprimiet l-opinjoni li r-Regolament 1107/2006 għandu jkun suġġett 
għal reviżjoni bil-għan li jiġu eżaminati mill-ġdid id-definizzjonijiet tat-termini rikorrenti, li 
jiġu armonizzati bejn l-Istati Membri l-ħtiġiet ta’ taħriġ, u li tiġi rriveduta d-definizzjoni tal-
ġuriżdizzjoni tal-NEBs fir-rigward tal-infurzar tar-Regolament. La l-assoċjazzjonijiet tal-
konsumatur u lanqas il-korp għall-ADR ma pprovdew l-ebda indikazzjoni dwar tibdiliet 
possibbli fir-Regolament. 
Il-maġġoranza l-kbira tal-NEBs ma esperjenzawx problemi partikolari relatati ma’ kunflitti 
bejn id-Direttivi 90/314 u 261/2004 filwaqt li l-ebda waħda mill-organizzazzjonijiet tal-
konsumatur ma pprovdiet risposti dwar din il-mistoqsija speċifika. Għadd żgħir ta’ NEBs 
issuġġerew li jista’ jkun hemm inċertezza fost il-passiġġieri dwar lil liema 
organizzazzjonijiet għandhom jikkuntattjaw biex jilmentaw dwar każijiet ta’ kanċellazzjoni 
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ta’ titjira (lil-linja tal-ajru, lil min ikun organizza l-vjaġġ, it-tnejn li huma minn dawn l-
entitajiet, eċċ.). 

 

Rakkomandazzjonijiet u suġġerimenti 

L-awturi jqisu li għandha tittieħed azzjoni immedjatament biex tinbeda reviżjoni leġiżlattiva 
tar-Regolament 261/2004. Bħalma qed jindikaw ir-riżultati tal-konsultazzjoni, huwa 
rrakkomandat li r-Regolament jiġi rrivedut, b’mod partikolari fir-rigward ta’ żewġ aspetti 
ewlenin: 

 Id-definizzjonijiet tal-kunċetti rilevanti, li ħafna drabi jistgħu joħolqu l-periklu ta’ 
interpretazzjonijiet diverġenti;  

 It-test tar-Regolament għandu jiġi rrivedut b’tali mod li jirrifletti espliċitament il-
prinċipju ta’ trattament indaqs f’każijiet ta’ dewmien jew kanċellazzjonijiet, li ġie 
rriaffirmat mis-sentenzi reċenti tal-QEĠ.  

Mill-istħarriġ irriżulta li għadd ta’ kunċetti msemmija fir-Regolament huma nieqsa minn 
definizzjoni ċara. Dan ħafna drabi wassal għal interpretazzjonijiet differenti u qed joħloq 
inċertezza u ambigwitajiet potenzjali fost l-partijiet interessati fejn tidħol l-applikazzjoni 
tar-Regolament. 

B’żieda ma’ dan, wara s-sentenzi fil-Kawżi Sturgeon u Böck, għadd ta’ NEBs esprimew il-
perplessità tagħhom bin-nuqqas ta’ qbil apparenti bejn il-kliem tar-Regolament 261/2004 u 
d-deċiżjoni tal-QEĠ dwar id-dritt tal-passiġġieri għal kumpens f’każijiet ta’ dewmien; diversi 
NEBs jissuġġerixxu tibdil fit-test tar-Regolament bil-għan li tingħeleb l-inċertezza li tirriżulta 
minn din id-diskrepanza. Madankollu, ta’ min wieħed jikkunsidra li, fil-każ li jinbidel ir-
Regolament, il-każistika msejsa fuq il-każijiet li ġew irriferuti lill-QEĠ titlef il-validità 
tagħha, bir-riżultat li jistgħu jinfetħu mill-ġdid tilwimiet dwar it-termini u d-definizzjonijiet 
użati fil-leġiżlazzjoni l-ġdida. B’hekk, qiegħda hemm il-possibilità li r-reviżjoni tat-test tar-
Regolament tissarraf aktar f’żieda milli fi tnaqqis fl-inċertezza legali. 

Fil-kuntest ta’ reviżjoni leġiżlattiva tar-Regolament 261/2004, ikun għaqli li wieħed 
jinvestiga bir-reqqa l-ambitu tat-tfassil mill-ġdid tal-leġiżlazzjoni kollha li tirrigwarda d-
drittijiet tal-passiġġieri, li hi magħmula minn għadd ta’ strumenti leġiżlattivi li ġew 
żviluppati tul perjodu twil ta’ żmien bil-għan li jkopru firxa wiesgħa ta’ suġġetti. 
Investigazzjoni bħal din tmexxi ’l quddiem l-armonizzazzjoni ta’ dawk l-aspetti kollha li 
jidhru kontroversjali fil-qafas legali kurrenti, tistabbilixxi prinċipji konsistenti u komuni, u 
b’hekk telimina punti li jistgħu joħolqu inċertezza fir-rigward tal-prinċipji, id-definizzjonijiet 
u r-responsabilitajiet. Tista’ titwettaq riċerka ulterjuri dwar kif jista’ jinbena strument 
leġiżlattiv uniku li jinkludi d-dispożizzjonijiet u l-prinċipji kollha li jirrigwardaw id-drittijiet 
tal-konsumatur fl-avjazzjoni ċivili, bil-għan li titnaqqas il-frammentazzjoni perċeputa 
bħalissa mill-operaturi u l-korpi tal-infurzar fid-diversi oqsma tad-drittijiet tal-passiġġieri. 
Ikun xieraq li r-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tinvolvi valutazzjoni komprensiva tal-impatti 
potenzjali kollha. Il-proċess ta’ reviżjoni ikun jirrikjedi l-involviment tal-partijiet interessati 
l-oħra kollha, jiġifieri b’tali mod li jitqiesu l-perspettivi tal-partijiet interessati rilevanti u l-
partijiet potenzjalment affettwati kollha. Fil-kuntest tal-istima tal-impatt, l-ispejjeż 
potenzjali li jirriżultaw għal-linji tal-ajru u l-ispejjeż tal-infurzar għandhom jiġu vvalutati 
bir-reqqa fid-dawl tal-benefiċċji ekonomiċi usa’ li jistgħu jinkisbu bis-saħħa ta’ leġiżlazzjoni 
mtejba. 
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B’żieda ma’ dan, billi l-proċess ta’ reviżjoni tal-leġiżlazzjoni jkun jirrikjedi ċertu ammont ta’ 
żmien biex jintemm u b’hekk xi kwistjonijiet jibqgħu miftuħa fil-frattemp, ikun għaqli li jiġu 
evalwati miżuri kumplimentari fuq medda qasira ta’ żmien bil-għan li jittejbu l-applikazzjoni 
u l-infurzar tar-Regolament. Ikun xieraq li dawn jinkludu l-aġġornament u l-ippubblikar, fuq 
il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea, tad-dokumenti rilevanti ta’ informazzjoni (fuljett u 
kartellun).  

Dawn għandhom ikunu aġġornati biex jinkorporaw id-deċiżjonijiet reċenti tal-QEĠ, u b’mod 
partikolari s-sentenzi fil-Kawżi Sturgeon u Böck, bil-għan li jitjieb l-għarfien tal-passiġġieri 
dwar id-drittijiet tagħhom f’każijiet ta’ taħwid fl-iskedi tat-titjiriet. Fil-fatt, dawn id-
dokumenti bħalissa ma jsemmux il-fatt li l-passiġġieri jistgħu jingħataw kumpens f’każijiet 
ta’ dewmien twil. Konsegwentement, bħalissa jista’ jkun hemm nuqqas ta’ simetrija fir-
rigward tal-informazzjoni disponibbli: filwaqt li l-linji tal-ajru huma konxji tas-sentenzi fil-
Kawżi Sturgeon u Böck, il-passiġġieri mhumiex infurmati sew permezz tad-dokumenti ta’ 
informazzjoni li jsiru disponibbli minn fuq il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea. 

Barra minn hekk, sabiex ikun żgurat li jkun hemm dejjem informazzjoni disponibbli għall-
passiġġieri dwar id-drittijiet tagħhom, reviżjoni possibbli tar-Regolament 261/2004 tista’ 
tinkludi l-obbligu li l-linji tal-ajru jipprovdu tagħrif bażiku dwar id-drittijiet tal-passiġġieri fil-
biljetti, stampati fuq in-naħa ta’ wara jew f’karta addizzjonali. 

U fl-aħħar, ikun ta’ siwi li wieħed jippromwovi d-diskussjoni u l-kollaborazzjoni bejn l-NEBs, 
l-assoċjazzjonijiet tal-konsumatur, u l-linji tal-ajru, bil-għan li tiġi żviluppata u mxerrda 
prattika tajba dwar kif għandha tkun infurzata l-leġiżlazzjoni dwar id-drittijiet tal-
passiġġieri. Dan jgħin ukoll l-isforz biex jintlaħaq qbil fir-rigward tal-partijiet kontroversjali 
tal-leġiżlazzjoni, bil-għan li jiġu adottati approċċi u interpretazzjonijiet simili madwar l-
Unjoni kollha.  


