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ID-DRITTIJIET TAL-PASSIĠĠIERI

Ir-regoli komuni għandhom l-għan li jiżguraw assistenza minima għall-passiġġieri tal-mezzi
kollha tat-trasport f'każ ta' dewmien twil jew tħassir, u li jipproteġu b'mod partikolari
lill-vjaġġaturi l-aktar vulnerabbli. Dawn jistabbilixxu wkoll mekkaniżmi ta' kumpens.
Madankollu, hemm diversi derogi possibbli għat-trasport ferrovjarju jew bit-triq, u l-
kontestazzjonijiet quddiem il-qorti għadhom frekwenti.

IL-BAŻI ĠURIDIKA

L-Artikolu 91(1) u l-Artikolu 100(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

L-OBJETTIVI

Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-passiġġieri għandha l-għan li tiżgura lil
dawn tal-aħħar livell minimu u armonizzat ta' protezzjoni għall-mezzi kollha tat-trasport sabiex
tiffaċilita l-mobbiltà u li tinkoraġġixxi l-użu tat-trasport pubbliku.

IL-KISBIET

L-Unjoni b'mod progressiv stabbiliet regoli biex tipproteġi lill-passiġġieri tal-mezzi kollha
tat-trasport. Din il-leġiżlazzjoni tiżdied ma' dik dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi[1] u tal-
vjaġġi kollox kompriż[2], kif ukoll mal-konvenzjonijiet internazzjonali applikabbli[3], mal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali u d-dispożizzjonijiet nazzjonali rilevanti. Madankollu, l-
applikazzjoni ta' din ir-regolamentazzjoni tidher diffiċli u r-rikors fil-qrati għadu frekwenti. Il-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) għaldaqstant għandha rwol determinanti fl-
interpretazzjoni tagħha.
Dawn ir-regoli jistabbilixxu ġabra ta' drittijiet "bażiċi" komuni għall-mezzi kollha tat-trasport:
in-nondiskriminazzjoni, il-protezzjoni partikolari tal-passiġġieri b'mobbiltà mnaqqsa[4], l-
informazzjoni għall-vjaġġaturi, il-korpi nazzjonali ta' kontroll u s-sistemi tat-trattament tal-

[1]Fosthom id-Direttiva 93/13/KEE dwar klawżoli inġusti f'kuntratti mal-konsumatur, id-Direttiva 2005/29/KE dwar
prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern, ir-Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar
kooperazzjoni fil-protezzjoni tal-konsumaturi u d-Direttiva 2011/83/UE dwar drittijiet tal-konsumatur.
[2]Id-Direttiva 90/314/KEE dwar il-vjaġġi kollox kompriż (package travel), il-vaganzi kollox kompriż u t-tours kollox
kompriż. Mill-1 ta' Lulju 2018, dan it-test (kif ukoll id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (KE) Nru 2006/2004
u tad-Direttiva 2011/83/UE) se jinbidel b'direttiva ġdida biex jitqies ir-rwol ormaj preponderanti tal-internet fil-
kummerċjalizzazzjoni tal-vjaġġi kollox kompriż (Direttiva (UE) 2015/2302 tal-25 ta' Novembru 2015).
[3]Is-sistemi ta' responsabbiltà tat-trasportaturi f'każ ta' inċidenti ġew allinjati mal-konvenzjonijiet internazzjonali
rilevanti: il-Konvenzjoni ta' Montreal dwar it-trasport bl-ajru (trasposta u estiża għat-titjiriet nazzjonali mir-
Regolament (KE) Nru 889/2002); il-Konvenzjoni ta' Ateni għat-trasport bil-baħar (id-dispożizzjonijiet rilevanti
ġew trasposti u estiżi għat-trasport nazzjonali mir-Regolament (KE) Nru 392/2009); il-Konvenzjoni dwar it-trasport
internazzjonali ferrovjarju (id-dispożizzjonijiet rilevanti ġew trasposti u estiżi għat-trasport nazzjonali mir-Regolament
(KE) Nru 1371/2007). Fil-każijiet li mhumiex koperti minn dawn il-konvenzjonijiet jew it-traspożizzjoni tagħhom f'liġi
tal-Unjoni Ewropea, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali (it-trasport bix-xarabank jew bil-kowċ u t-
trasport f'ilmijiet interni).
[4]Il-passiġġieri b'mobbiltà mnaqqsa b'mod partikolari għandhom jibbenefikaw, mingħajr ħlas żejjed, minn assistenza
xierqa – ikkundizzjonata b'mod parzjali minn notifika minn qabel lit-trasportatur: 36 siegħa qabel it-tluq għat-trasport
bix-xarabank jew bil-kowċ u 48 siegħa għall-mezzi l-oħra.
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ilmenti. Dawn jikkostitwixxu wkoll mekkaniżmi ta' assistenza u ta' kumpens f'każ ta' tħassir jew
dewmien twil, li jkunu xierqa għal kull mezz ta' trasport u li dejjem għandhom jiġu implimentati
mit-trasportatur ikkonċernat.
A. It-trasport bl-ajru: ir-Regolament (KE) Nru 261/2004 u r-Regolament (KE)
Nru 1107/2006
Ir-Regolament (KE) Nru 261/2004 huwa l-kaġun ta' bosta lmenti u l-kamp ta' applikazzjoni
tiegħu ġie ppreċiżat minn ġurisprudenza estensiva[5].
Passiġġieri li ma tħallewx jitilgħu:
— it-trasportatur l-ewwel nett għandu jagħmel sejħa għal volontiera li jsirulhom proposti għal:

(i) kumpens li jiġi negozjat b'mod liberu u (ii) l-għażla bejn ir-rimborż fi żmien sebat ijiem
(u jekk meħtieġa t-titjira b'xejn lejn il-punt ta' tluq inizjali), u rotta ġdida jew it-tkomplija
tal-vjaġġ mal-ewwel possibbiltà, jew f'data oħra li jaqblu fuqha ż-żewġ naħat;

— il-passiġġieri li ma jitħallewx jitilgħu għandhom jiġu offruti: (i) assistenza (ikla ħafifa,
telefonata u akkomodazzjoni jekk meħtieġa), (ii) l-għażla bejn rimborż fi żmien sebat
ijiem (u jekk meħtieġa t-titjira b'xejn lejn il-punt ta' tluq inizjali), u rotta ġdida jew it-
tkomplija tal-vjaġġ mal-ewwel possibbiltà, jew f'data oħra li jaqblu fuqha ż-żewġ naħat, u
(iii) kumpens immedjat stabbilit kif ġej:

Titjiriet ≤ 1 500 km Titjiriet 1 500 km-3 500 km
Titjiriet fl-UE ≥ 1 500 km Titjiriet ≥ 3 500 km

EUR 250 (EUR 125 f'każ ta'
rotta ġdida b'dewmien ta' inqas
minn 2 h mal-wasla)

EUR 400 (EUR 200 f'każ ta'
rotta ġdida b'dewmien ta' inqas
minn 3 h mal-wasla)

EUR 600 (EUR 300 f'każ ta'
rotta ġdida b'dewmien ta' inqas
minn 4 h mal-wasla)

Tħassir:
— assistenza (ikla ħafifa, telefonata u akkomodazzjoni jekk meħtieġa)[6];

— għażla offruta bejn (i) rimborż fi żmien sebat ijiem (u jekk meħtieġa t-titjira b'xejn lejn il-
punt ta' tluq inizjali), u (ii) rotta ġdida jew it-tkomplija tal-vjaġġ mal-ewwel possibbiltà,
jew (iii) f'data oħra li jaqblu fuqha ż-żewġ naħat;

— kumpens immedjat bħal fil-każ meta passiġġier ma jitħalliex jitla' abbord, ħlief meta
l-passiġġier ikun ġie infurmat minn qabel bit-tħassir tat-titjira[7] u ħlief f'ċirkostanzi
straordinarji[8].

Dewmien ta' mill-inqas 2 h għat-titjiriet sa 1 500 km, ta' mill-inqas 3 h għat-titjiriet ta' bejn
1 500 km u 3 500 km u t-titjiriet fl--UE ta' aktar minn 1 500 km, u ta' mill-inqas 4 h għat-titjiriet
ta' aktar minn 3 500 km:
— assistenza (ikla ħafifa, telefonata u akkomodazzjoni jekk meħtieġa);

[5]F'Marzu 2013, il-Kummissjoni Ewropea pproponiet li tiċċara xi regoli (u b'mod partikolari li tiddefinixxi
aħjar iċ-"ċirkostanzi straordinarji") biex tiffaċilita l-applikazzjoni tagħhom (COM(2013)0130). Din il-proposta
għadha qed tiġi diskussa u għaddiet mill-ewwel qari fil-Parlament fil-5 ta' Frar 2014 (P7_TA(2014)0092).
Sadanittant, il-Kummissjoni adottat interpretazzjoni tar-regoli fis-seħħ abbażi tal-ġurisprudenza (C(2016)3502 finali
tal-10 ta' Ġunju 2016).

[6]Il-QtĠ-UE stmat li din l-assistenza hija obbligatorja irrispettivament mir-raġuni tat-tħassir, mingħajr limitu
temporali jew finanzjarju minbarra l-ispejjeż li effettivament ikunu saru mill-passiġġier.
[7]Minn tal-inqas ġimagħtejn qabel it-titjira. Dan id-dewmien jista' jitqassar f'każ ta' rotta ġdida.
[8]Limitati għall-forza maġġuri kif definita fil-ġurisprudenza tal-QtĠ-UE.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2013)0130
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2014)0092


Ġabra ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea - 2017 3

— f'każ ta' dewmien ta' 3 sigħat jew iktar, il-passiġġier għandu jiġi offrut rimborż fi żmien
sebat ijiem (u jekk meħtieġ it-titjira b'xejn lejn il-punt ta' tluq inizjali) kif ukoll kumpens
f'każ ta' tħassir[9].

Titjib fil-klassi/Klassi agħar tal-ivvjaġġar:
— it-trasportatur ma jista' jitlob l-ebda ħlas addizzjonali f'każ ta' titjib fil-klassi tal-ivvjaġġar

ta' passiġġier;

— f'każ ta' klassi agħar, fi żmien sebat ijiem it-trasportatur għandu jagħti rimborż ta': (i) 30 %
tal-prezz tal-biljett għat-titjiriet sa 1 500 km, (ii) 50 % għat-titjiriet minn 1 500 sa 3 500 km
u t-titjiriet fl-UE ta' aktar minn 1 500 km, jew (iii) 75 % għat-titjiriet ta' aktar minn 3 500 km.

Il-passiġġieri b'mobbiltà mnaqqsa:
Il-passiġġieri b'mobbiltà mnaqqsa u dawk li jakkumpanjawhom dejjem għandhom jingħataw
il-prijorità biex jitilgħu abbord. F'każ li ma jitħallewx jitilgħu abbord jew f'każ ta' tħassir jew
dewmien ta' titjira, irrispettivament mit-tul tad-dewmien, għandhom jiġu offruti assistenza (ikla
ħafifa, telefonata u akkomodazzjoni jekk meħtieġa) mal-ewwel possibbiltà.
B. It-trasport bil-ferrovija: ir-Regolament (KE) Nru 1371/2007
L-Istati Membri jistgħu jidderogaw mill-parti l-kbira tad-dispożizzjonijiet għas-servizzi
ferrovjarji interni tagħhom (sal-2024) u għat-trasport urban, suburban u reġjonali tagħhom, jew
għas-servizzi li parti importanti minnhom isseħħ'il barra mill-Unjoni.
Tħassir jew dewmien ta' aktar minn 60 minuta:
— għażla offruta bejn (i) rotta ġdida jew it-tkomplija tal-vjaġġ mal-ewwel possibbiltà, jew

(ii) f'data oħra li jaqblu fuqha ż-żewġ naħat, u (iii) rimborż fi żmien xahar (u jekk meħtieġ
ir-ritorn b'xejn għall-punt ta' tluq inizjali);

— fin-nuqqas ta' rimborż, iż-żamma tad-dritt għat-trasport u kumpens fi żmien xahar fuq talba
tal-passiġġier (ħlief jekk dan tal-aħħar ikun ġie infurmat bid-dewmien qabel ma xtara l-
biljett): 25 % tal-prezz tal-biljett imħallas għal dewmien ta' bejn 60 minuta u 119-il minuta
u 50 % għal dewmien ulterjuri;

— ikla ħafifa fl-istazzjon jew abbord, jekk disponibbli, u akkomodazzjoni jekk meħtieġa u
possibbli;

— it-trasportatur ma jkollu l-ebda responsabbiltà jekk it-tħassir jew id-dewmien ikunu
kkawżati minn ċirkostanzi straordinarji inevitabbli.

C. It-trasport bil-bastiment tal-baħar jew tal-ilmijiet interni: ir-Regolament (KE)
Nru 1177/2010
Id-drittijiet għall-passiġġieri li jivvjaġġaw (għal vjaġġi ta' aktar minn 500 m) bil-bastimenti (bil-
mutur, ta' aktar minn 12-il passiġġier u 3 membri tal-ekwipaġġ) tal-baħar jew tal-ilmijiet interni
japplikaw għall-vjaġġaturi li (1) jitilgħu abbord f'port tal-Unjoni, jew (2) b'destinazzjoni ta' port
tal-Unjoni jekk is-servizz huwa operat minn trasportatur stabbilit fl-Unjoni. Il-passiġġieri tal-
bastimenti tal-kruċiera għandhom jitilgħu abbord f'port Ewropew biex jibbenefikaw minnhom
u mhumiex koperti minn ċerti dispożizzjonijiet dwar id-dewmien.
Tħassir jew dewmien ta' aktar minn 90 minuta mill-ħin tat-tluq:
— notifika lill-passiġġieri sa massimu ta' 30 minuta wara l-ħin tat-tluq maħsub oriġinarjament;

[9]Il-QtĠ-UE qabblet lill-passiġġeri ta' titjiriet b'dewmien ta' aktar minn tliet sigħat mal-passiġġieri vittmi ta'
tħassir. Ir-Regolament (KE) Nru 261/2004 kien "jipprevedi" biss il-possibbiltà ta' rimborż għal dewmien- ta'
aktar minn ħames sigħat.
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— għażla offruta bejn (i) rotta ġdida jew it-tkomplija tal-vjaġġ mal-ewwel possibbiltà u
(ii) rimborż fi żmien sebat ijiem (u jekk meħtieġ ir-ritorn b’xejn għall-punt ta' tluq inizjali);

— assistenza (ħlief jekk il-passiġġier kien ġie infurmat bid-dewmien qabel ma xtara l-
biljett): ikla ħafifa, jekk disponibbli, u jekk meħtieġa akkomodazzjoni abbord jew fuq
l-art. L-akkomodazzjoni fuq l-art hija limitata għal tlett iljieli u EUR 80 kull lejl. L-
akkomodazzjoni mhix meħtieġa jekk it-tħassir jew id-dewmien kienu kkawżati minn
kundizzjonijiet meteoroloġiċi.

Dewmien twil mal-wasla:
Kumpens fi żmien xahar fuq talba tal-passiġġier, ħlief jekk dan tal-aħħar kien infurmat bid-
dewmien qabel ma xtara l-biljett, jew jekk id-dewmien kien ikkawżat minn kundizzjonijiet
meteoroloġiċi jew minn ċirkostanzi straordinarji inevitabbli:

Kumpens 25 % tal-prezz tal-
biljett imħallas

50 % tal-prezz tal-
biljett imħallas

Vjaġġ ≤ 4 h Dewmien ≥ 1 h Dewmien ≥ 2 h
Vjaġġ bejn 4 h u 8 h Dewmien ≥ 2 h Dewmien ≥ 4 h
Vjaġġ bejn 8 h u 24 h Dewmien ≥ 3 h Dewmien ≥ 6 h
Vjaġġ ≥ 24 h Dewmien ≥ 6 h Dewmien ≥ 12 h

D. Trasport bix-xarabank u bil-kowċ: ir-Regolament (KE) Nru 181/2011
Id-drittijiet tal-passiġġieri li jivvjaġġaw bix-xarabank jew bil-kowċ japplikaw fit-totalità
tagħhom biss għas-servizzi regolari ta' aktar minn 250 km u meta t-tlugħ jew l-inżul ta'
passiġġier isir fit-territorju ta' Stat Membru[10]. Barra minn hekk, sa Marzu 2021, l-Istati Membri
jistgħu jidderogaw mill-parti l-kbira tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (li jwassal għal regoli
differenti ħafna fi Stati Membri differenti li, fl-aħħar mill-aħħar, jipprovdu anqas protezzjoni).
Tħassir jew dewmien ta' aktar minn 120 minuta mill-ħin tat-tluq:
— notifika lill-passiġġieri sa massimu ta' 30 minuta wara l-ħin tat-tluq maħsub oriġinarjament;

— għażla offruta bejn (i) rotta ġdida jew it-tkomplija tal-vjaġġ mal-ewwel possibbiltà u
(ii) rimborż fi żmien erbatax-il jum (u jekk meħtieġ ir-ritorn b'xejn għall-punt ta' tluq
inizjali). Jekk it-trasportatur ma joffrix din l-għażla, dan tal-aħħar fi żmien xahar mir-
rimborż għandu jħallas żieda ta' kumpens ta' 50 %;

— għall-vjaġġi itwal minn tliet sigħat, għandha tiġi offruta assistenza (ikla ħafifa u
akkomodazzjoni jekk meħtieġa b'limitu ta' żewġ iljieli u EUR 80 kull lejl) għal dewmien ta'
aktar minn 90 minuta. L-akkomodazzjoni mhix meħtieġa jekk id-dewmien kien ikkawżat
minn kundizzjonijiet meteoroloġiċi jew katastrofi naturali.

IR-RWOL TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Parlament Ewropew dejjem impenja ruħu bis-sħiħ favur id-drittijiet tal-passiġġieri tal-mezzi
kollha tat-trasport. Issa l-għan prinċipali tiegħu huwa li jissorvelja l-applikazzjoni effettiva tar-
regoli li ġew adottati f'dawn l-aħħar snin. Għalhekk ippromwova regoli li jinftiehmu b'mod aktar
faċli, l-għoti ta' informazzjoni ċara u preċiża lill-passiġġieri qabel u waqt il-vjaġġ tagħhom,
rikorsi sempliċi u rapidi u, fl-aħħar nett, kontroll aħjar tal-applikazzjoni tar-regolamentazzjoni
eżistenti. Iż-żewġ riżoluzzjonijiet tiegħu adottati fl-2012 jipproponu wkoll, prinċipalment: li

[10]Ċerti drittijiet japplikaw ukoll għas-servizzi regolari b'distanza qasira (notifika, nondiskriminazzjoni, aċċess għall-
passiġġieri b'mobbiltà mnaqqsa) jew għas-servizzi okkażjonali (nondiskriminazzjoni, kumpens f'każ ta' inċident jew
degradazzjoni tat-tagħmir speċifiku għall-passiġġieri b'mobbiltà mnaqqsa).
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l-leġiżlazzjoni tiddefinixxi b'mod ċar iċ-"ċirkostanzi straordinarji" li jeħilsu lit-trasportaturi
minn ċerti obbligi tagħhom; l-implimentazzjoni minn dawn tal-aħħar ta' assistenza telefonika
permanenti b'tariffi mhux intaxxati żżejjed; l-obbligu li l-ilmenti tal-passiġġieri jiġu ttrattati fi
żmien xahrejn, kif ukoll miżuri biex itejbu l-effikaċja tal-korpi nazzjonali ta' kontroll.
Il-Parlament ippromwova wkoll titjib tad-drittijiet eżistenti (b'mod partikolari fil-qasam tal-
klawżoli żleali jew abbużivi fil-kuntratti tat-trasport jew biex jiżguraw aħjar l-aċċessibbiltà
tal-infrastrutturi tat-trasport għall-passiġġieri b'mobbiltà mnaqqsa) u għall-introduzzjoni ta'
drittijiet ġodda, bħal standards minimi ta' kwalità jew ta' regoli xierqa għall-protezzjoni effikaċi
tal-passiġġieri ta' vjaġġ multimodali — dan l-aħħar punt jimplika b'mod partikolari li l-Istati
Membri jastjenu milli jirrikorru għad-derogi fl-applikazzjoni tar-regolamenti dwar it-trasport
ferrovjarju jew bit-triq.
Deċiżjonijiet ewlenin tal-Parlament Ewropew f'dan il-qasam:
— ir-riżoluzzjoni tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-kumpens għall-passiġġieri fil-każ ta'

falliment tal-linja tal-ajru P7_TA(2009)0092;

— ir-riżoluzzjoni tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar il-mobilità u l-inklużjoni ta' persuni b'diżabilità
u l-Istrateġija Ewropea dwar id-Diżabilità 2010-2020, P7_TA(2011)0453;

— ir-riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-15 ta' Novembru 2011 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-
Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Protokoll tal-2002 tal-Konvenzjoni ta'
Ateni dwar il-Ġarr bil-Baħar ta' Passiġġieri u l-Bagalji tagħhom, 1974, bl-eċċezzjoni tal-
Artikoli 10 u 11 tagħha, P7_TA(2011)0478;

— ir-riżoluzzjoni tad-29 ta' Marzu 2012 dwar il-funzjonament u l-applikazzjoni tad-drittijiet
stabbiliti ta' persuni li jivvjaġġaw bl-ajru, P7_TA(2012)0099;

— ir-riżoluzzjoni tat-23 ta' Ottubru 2012 dwar id-drittijiet tal-passiġġieri fil-mezzi kollha tat-
trasport, P7_TA(2012)0371;

— ir-riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-5 ta' Frar 2014 dwar il-proposta għal Regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 261/2004 kif ukoll
ir-Regolament (KE) Nru 2027/97, P7_TA(2014)0092;

— ir-riżoluzzjoni tas-7 ta' Lulju 2015 dwar il-ħolqien ta' sistema multimodali integrata għall-
ħruġ ta' biljetti fl-Ewropa, P8_TA(2015)0246.

Marc Thomas
10/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2009)0092
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