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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għat-Trasport u 

t-Turiżmu, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jilqa' l-inklużjoni ta' taqsima speċifika dwar il-konsumaturi fl-Istrateġija tal-Avjazzjoni 

tal-Kummissjoni; jinnota li fir-rigward tal-konsumaturi li jipprenotaw vjaġġ, ħafna mid-

drittijiet applikabbli għadhom ibbażati fuq leġiżlazzjoni orizzontali dwar il-ħarsien tal-

konsumaturi; iqis, għalhekk, li l-"Kontroll tal-Idoneità" tal-acquis tal-konsumatur għandu 

jqis dan; 

2. Jirrikonoxxi l-importanza tas-settur tal-avjazzjoni bħala forza motriċi għat-tkabbir, għall-

impjiegi u għal opportunitajiet kummerċjali ġodda għall-ekonomija Ewropea, u r-rwol 

kruċjali tiegħu fil-mobilità tal-oġġetti, il-persuni u s-servizzi fis-suq intern; 

3. Jirrikonoxxi l-importanza tas-settur tal-avjazzjoni fl-industrija Ewropea tal-ajrunawtika, li 

hija minn ta' quddiem fid-dinja fil-produzzjoni ta' inġenji tal-ajru ċivili u li permezz 

tagħha nħolqu aktar minn 500 000 impjieg fl-UE; 

4. Jirrikonoxxi l-benefiċċji misluta mil-liberalizzazzjoni tas-settur tat-trasport bl-ajru fl-UE u 

mill-ħolqien tas-suq uniku għas-servizzi tal-passiġġieri tal-ajru; 

5. Jiddispjaċih dwar il-frammentazzjoni tal-ispazju tal-ajru tal-Unjoni Ewropea, li l-kost 

tagħha huwa stmat għal EUR 5 biljun mill-Kummissjoni u li, b'mod partikolari, tirriżulta 

f'dewmien għall-passiġġieri; 

6. Jiddispjaċih li għadu ma ntlaħaqx ftehim fil-Kunsill dwar ir-Regolament dwar id-Drittijiet 

tal-Passiġġieri (reviżjoni tar-Regolament (KE) Nru 261/2004), li dwaru l-Parlament 

ippreżenta r-rapport tiegħu f'April 2014; jilqa' d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tagħmel użu 

minn linji gwida interpretattivi għar-regoli attwali, iżda jemmen li l-adozzjoni tar-

Regolament rivedut Nru 261/2004 hija neċessarja sabiex tiġi pprovduta ċertezza tad-dritt 

għall-konsumaturi u għall-industrija tal-avjazzjoni u sabiex jiġu indirizzati l-lakuni fil-

leġiżlazzjoni attwali; jenfasizza li d-drittijiet imsaħħa tal-konsumaturi għandhom ikunu 

wieħed mill-objettivi ewlenin tal-istrateġija tal-avjazzjoni u ta' kwalunkwe riforma tar-

regoli dwar l-avjazzjoni; 

7. Ifakkar fl-"indaġni" ta' siti web tas-servizz tal-ivvjaġġar madwar l-Unjoni mwettqa mill-

Kummissjoni u mill-korpi nazzjonali tal-infurzar fl-2013; jinnota li din l-"indaġni" kixfet 

problemi sinifikanti f'iktar minn żewġ terzi tas-siti web spezzjonati, b'diffikultajiet relatati 

ma': nuqqas ta' għoti ta' informazzjoni ta' kuntatt obbligatorja; nuqqas ta' struzzjonijiet 

dwar kif jitressaq ilment; inċertezza dwar jekk l-ilment wasalx jew nuqqas ta' risposta; 

ħlasijiet addizzjonali bħalma huma t-tariffi fuq il-bagalji u l-assigurazzjoni, jew politiki 

dwar il-kanċellazzjoni u t-tibdil fil-prenotazzjoni li ma jkunux jidhru fuq bażi ta' 

"inklużjoni fakultattiva"; u prezzijiet totali li ma jintwerewx minnufih; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni, għaldaqstant, twettaq riċerka ulterjuri dwar l-evoluzzjoni tas-

suq diġitali tal-ivvjaġġar bl-għan li jiġu identifikati politiki sabiex jiġu żgurati 

kundizzjonijiet ekwi għall-kumpaniji tal-ivvjaġġar filwaqt li jkun hemm ħarsien tal-
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konsumaturi billi jiġu pprovduti bi trasparenza u newtralità meta jfittxu, jippjanaw u 

jipprenotaw prodotti u servizzi tal-ivvjaġġar; 

9. Jirrikonoxxi l-progress li sar b'segwitu għall-"indaġni", fejn 191 sit web ġew aġġornati fi 

żmien tnax-il xahar filwaqt li siti web oħra ġew soġġetti għal proċedimenti li għadhom 

għaddejjin; 

10. Jissottolinja l-fatt li l-konsultazzjoni pubblika li twettqet qabel l-Istrateġija tal-Avjazzjoni 

tindika li l-konsumaturi għadhom iħabbtu wiċċhom ma' problemi meta jkunu qed 

jipprenotaw vjaġġar bl-ajru jew jagħmlu check-in online; jitlob lill-Kummissjoni 

tirrapporta b'mod aktar sħiħ dwar il-progress li sar biex is-siti web tal-ivvjaġġar jiġu 

konformi mad-dritt tal-UE, u dwar il-pjanijiet futuri tagħha għall-infurzar f'dan il-qasam, 

kemm fir-rigward tal-bejgħ online kif ukoll tal-bejgħ offline ta' biljetti tal-ajru; 

11. Jistieden lill-Kummissjoni żżid il-kontrolli fuq il-linji tal-ajru b'mod ġenerali, u fuq il-linji 

tal-ajru "low-cost", b'mod partikolari, biex tiżgura li jkunu qed jikkonformaw mad-dritt 

tal-UE dwar id-drittijiet tal-passiġġieri u s-sikurezza tal-avjazzjoni; 

12. Jissottolinja l-importanza li jiġi żgurat li s-siti web tal-ivvjaġġar jirrispettaw id-dritt tal-

UE, b'mod partikolari d-dritt tal-UE dwar id-drittijiet tal-konsumaturi, fid-dawl tal-fatt li 

fl-2015 il-prenotazzjonijiet tal-ivvjaġġar u tal-akkomodazzjonijiet għal waqt btala kienu 

jammontaw għal 52 % tax-xiri kollu li sar online, u l-fiduċja tal-konsumatur fis-settur u l-

fiduċja akbar fl-ambjent online huma ta' importanza vitali għall-iżvilupp tal-SMEs fl-

industrija tat-turiżmu; huwa tal-fehma li l-konsumaturi li jużaw is-siti jridu jiġu infurmati 

korrettament u mhux jiġu mqarrqa, u li l-kumpaniji jeħtieġ li jieħdu l-passi meħtieġa biex 

jipproteġu lill-konsumaturi u lil dawk li jkunu qed joffru ospitazzjoni fir-rigward tas-

sikurezza u tas-sigurtà; 

13. Jirrimarka l-importanza li jitħarsu u jiġu infurzati, kemm online kif ukoll offline, id-

drittijiet tal-konsumaturi li jipprenotaw il-vjaġġi u ta' dawk li jivvjaġġaw, inklużi l-persuni 

b'diżabilità u l-persuni b'mobilità mnaqqsa, fir-rigward tal-aċċessibilità, l-assistenza, u l-

aċċess għall-informazzjoni; 

14. Jilqa' l-ftehim finali u l-adozzjoni tad-Direttiva dwar il-Vjaġġi Kollox Inkluż; iqis li r-

regoli l-ġodda se joħolqu benefiċċji sinifikanti għall-konsumaturi li jkunu interessati jixtru 

servizzi tal-ivvjaġġar u servizzi relatati oħra b'dan il-mod; 

15. Itenni l-impenn tiegħu favur livell għoli ta' standards ta' sikurezza u ta' sigurtà fl-ajruporti; 

jilqa' l-eżami tal-approċċ ta' kontroll uniku tas-sigurtà u l-intenzjoni tal-Kummissjoni li 

tippromwovi l-adozzjoni ta' dan l-approċċ ma' sħab kummerċjali ewlenin; jappoġġja, barra 

minn hekk, l-intenzjoni tal-Kummissjoni li żżomm dawk l-istandards għoljin filwaqt li 

ttaffi l-piż tal-kontrolli tas-sigurtà bl-użu ta' teknoloġiji ġodda; 

16. Jilqa' ż-żieda notevoli fil-konnettività tal-ajruporti fl-UE matul l-aħħar 10 snin; 

jiddispjaċih dwar il-fatt li xi reġjuni għadhom moqdija ħażin u li l-konsumaturi fi bliet, 

reġjuni u pajjiżi inqas konnessi għalhekk jinsabu fi żvantaġġ kompetittiv meta mqabbla 

ma' dawk konnessi permezz ta' hubs ewlenin; huwa tal-fehma li għandha tingħata 

attenzjoni partikolari fl-Istrateġija tal-Avjazzjoni fir-rigward tar-reġjuni inqas konnessi u 

l-ajruporti iżgħar, speċjalment fir-reġjuni ultraperiferiċi u dawk b'popolazzjoni baxxa, u li 

għandu jittieħed kont dovut tal-konklużjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri f'dan il-
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qasam1; jenfasizza l-ħtieġa li tiġi riveduta d-Direttiva dwar l-Imposti tal-Ajruporti, u 

jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tevalwa l-impatt negattiv tal-imposti tal-avjazzjoni attwali; 

17. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta kemm huma ġusti l-prattiki fejn il-konsumaturi 

jaffaċċjaw imposti sinifikanti b'rabta ma' tariffi tal-bagalji jew servizzi tal-biljetti meta 

dawn ma jiġux prenotati qabel ma l-konsumatur jagħmel iċ-check-in jew jasal fis-sala tat-

tluq; 

18. Jilqa' l-ambizzjoni tal-Kummissjoni li ssaħħaħ ir-responsabbiltà regolatorja tal-Aġenzija 

Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA); jenfasizza li l-kunsiderazzjonijiet ta' 

sikurezza u sigurtà jridu jkunu fil-qalba ta' kwalunkwe sforz biex jittejbu l-prestazzjoni u 

l-effiċjenza tas-Suq Uniku Ewropew tal-Avjazzjoni, sabiex jiġu żgurati l-fiduċja kontinwa 

tal-konsumaturi u l-kompetittività tas-settur tal-avjazzjoni tal-UE fid-dinja; jissottolinja l-

ħtieġa ta' penali effikaċi, proporzjonati u dissważivi biex tiġi żgurata kultura ta' 

konformità u standards għoljin tas-sikurezza u tas-sigurtà fis-settur tal-avjazzjoni kollu 

tal-UE; 

19. Ifakkar li l-konsumaturi għandu dejjem ikollhom disponibbli aċċess għal sistema biex 

iressqu l-ilmenti tagħhom lill-kummerċjanti u jitolbu rifużjonijiet; jemmen li tali aċċess 

għandu jkun disponibbli b'mod li ma jiddiswadix lill-konsumaturi milli jeżerċitaw id-

drittijiet tagħhom u dan l-aċċess għandu jiġi indikat lill-konsumaturi b'mod ċar; jistieden 

lill-Kummissjoni taħdem mill-qrib mal-korpi nazzjonali tal-infurzar sabiex tiżgura li l-

operaturi jissodisfaw dawn ir-rekwiżiti; 

20. Iqis, filwaqt li jirrikonoxxi l-potenzjal tal-użu li qed jespandi rapidament tad-drones, li s-

sikurezza u s-sigurtà tal-passiġġieri jikkostitwixxu prijorità, u għalhekk iħeġġeġ lill-

Kummissjoni ddaħħal fis-seħħ qafas xieraq biex jiġi żgurat l-użu sikur tagħhom fl-UE; 

21. Jitlob li l-Kummissjoni tipprovdi informazzjoni ulterjuri dwar il-miżuri li biħsiebha tieħu 

fir-rigward ta' siti web għat-tqabbil tal-prezzijiet fil-qasam tal-ivvjaġġar bl-ajru, li jistgħu 

jkunu ta' detriment għall-konsumaturi jekk jiġu ppreżentati b'mod inġust li jagħti 

trattament preferenzjali abbażi ta' arranġamenti kummerċjali; 

22. Jenfasizza l-ħtieġa li l-operaturi u l-aġenti tal-ajru jippromwovu n-numru Ewropew tal-

emerġenza 112 fis-siti web u fuq il-biljetti elettroniċi tagħhom; 

23. Jenfasizza l-importanza li jinżammu standards għolja u approċċ ikkoordinat fost l-Istati 

Membri f'oqsma relatati mas-settur tal-avjazzjoni, bħat-turiżmu, l-impjiegi, il-politika tal-

konsumatur u l-ambjent, inkluż fir-rigward tat-tnaqqis tal-istorbju u l-kwalità tal-arja. 

                                                 
1 "Infrastrutturi tal-ajruporti ffinanzjati mill-UE: valur baxx għall-flus" tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (21/2014) 
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