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Suġġett: Petizzjoni 1196/2012, imressqa minn Helena Carvalho, ta’ ċittadinanza 
Portugiża, dwar allegat reklamar qarrieqi minn linji tal-ajru bi prezzijiet 
irħas

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta titlob li titfassal leġiżlazzjoni Ewropea li tipprevjeni l-linji tal-ajru, b’mod 
partikolari l-linji tal-ajru bi prezzijiet irħas, milli jirreklamaw prezzijiet tal-biljetti li ma 
jikkorrispondux għall-prezz finali. Skont il-petizzjonanta, il-prezz jiżdied waqt il-progress tat-
tranżazzjoni, u l-prezz bażiku qatt ma japplika fil-fatt, minħabba li jiżdiedu tariffi mandatorji
wara. Spejjeż oħrajn isiru għall-użu ta’ karta ta’ kreditu jew is-sistema ta’ ħlas “PayPal”. Il-
konsumaturi ma jingħatawx l-għażla li jużaw mekkaniżmu ta’ ħlas b’xejn, u għalhekk kemm 
din is-somma kif ukoll it-tariffi mandatorji għandhom jiġu inklużi fil-prezz irreklamat. Prezz 
riċenti ta’ vjaġġ bir-ritorn Lisbona-Pariġi-Lisbona ma’ linja tal-ajru ta’ dan it-tip kienet 
irreklamata EUR 165 u spiċċat tiswa EUR 194.50, purament riżultat ta’ spejjeż inevitabbli 
għall-konsumatur, jiġifieri mingħajr assigurazzjoni jew bagalji addizzjonali barra mill-hekk 
imsejħa “bagalji li jinġarru bl-idejn”. Hija targumenta li l-interessi tal-konsumaturi onlajn 
għandhom jiġu protetti, biex huma jkunu jistgħu jqabblu l-prezzijiet tal-biljetti mingħajr ma 
jkollhom ikomplu sal-aħħar stadju ta’ xiri potenzjali sabiex jiġu infurmati dwar tariffi 
mandatorji imposti minn linji tal-ajru bi prezzijiet irħas. Dan jippermetti lill-konsumaturi 
jqabblu dawn il-prezzijiet ma’ dawk offruti minn linji tal-ajru oħra li diġà jirreklamaw 
prezzijiet li jinkludu tariffi u kwalunkwe spejjeż magħmula għall-ħlas b’karta ta’ kreditu.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Settembru 2013
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Il-petizzjoni tiffoka fuq l-allegat nuqqas ta’ trasparenza tal-politiki ta’ prenotazzjoni u 
reklamar tal-linji tal-ajru. Is-servizzi tal-Kummissjoni jixtiequ jirreferu lill-petizzjonanta għal-
leġiżlazzjoni rilevanti.

Iċ-ċittadini tal-UE huma protetti abbażi ta’ ħames liġijiet importanti tal-UE, li servew ta’ bażi 
għall-eżaminazzjoni tal-petizzjoni:

a) Ir-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Settembru 2008 dwar regoli komuni għall-operat ta’ servizzi tal-ajru fil-Komunità1

(ir-Regolament dwar is-Servizzi tal-Ajru),

b) Id-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2005 dwar 
prattiċi kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern2 (id-Direttiva dwar 
il-Prattiċi Kummerċjali Żleali),

c) Id-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE tal-5 ta’ April 1993 dwar klawżoli inġusti f’kuntratti 
mal-konsumatur3 (id-Direttiva dwar Termini Kuntrattwali Inġusti),

d) Id-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011

     dwar drittijiet tal-konsumatur4 (id-Direttiva dwar Drittijiet tal-Konsumatur),

e) Id-Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2007 
dwar is-servizzi ta’ ħlas fis-suq intern (id-Direttiva dwar is-Servizzi ta’ Ħlas). 

a) L-Artikolu 22 tar-Regolament dwar is-Servizzi tal-Ajru jiddikjara l-libertà tal-ipprezzar tat-
trasportaturi tal-ajru meta jenfasizza li t-“trasportaturi tal-ajru Komunitarji […] għandhom 
jistabbilixxu nollijiet tal-ajru u rati tal-ajru għal servizzi tal-ajru intra-Komunitarji”.

Madankollu, din il-libertà tal-ipprezzar mhijiex assoluta. L-Artikolu 23(1) tal-istess 
Regolament jimponi l-obbligu fuq it-trasportaturi tal-ajru li jinkludu l-kundizzjonijiet 
applikabbli u t-taxxi, il-ħlasijiet, il-ħlasijiet addizzjonali u d-drittijiet kollha applikabbli li ma 
jistgħux jiġu evitati u li jkunu prevedibbli fil-ħin tal-pubblikazzjoni meta offruti jew 
ippubblikati taħt kull forma disponibbli għall-pubbliku inġenerali. Barra minn hekk, dan 
jagħti struzzjonijiet li minbarra l-indikazzjoni tal-prezz finali, għandu jkun speċifikat għall-
inqas dan li ġej: (a) in-noll tal-ajru jew ir-rata tal-ajru; (b) it-taxxi; (c) il-ħlasijiet tal-ajruport; 
u (d) ħlasijiet, ħlasijiet addizzjonali jew drittijiet oħrajn, bħal dawk marbutin mas-sigurtà jew 
il-karburant. Fir-rigward tas-supplimenti tal-prezz fakultattivi l-istess Artikolu jiddikjara li 
dawn “għandhom jiġu komunikati b’mod ċar, trasparenti u mingħajr ambigwità fil-bidu ta’ 
kull proċess ta’ prenotazzjoni u l-aċċettazzjoni tagħhom mill-klijent għandha tkun fuq bażi 
“opt-in”.”

b) Barra minn hekk, l-ipprezzar fis-settur tat-trasport bl-ajru huwa wkoll, mid-definizzjoni 
tiegħu, suġġett għal leġiżlazzjoni ġenerali li tittratta prattiki kummerċjali żleali.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0003:0020:mt:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:MT:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:095:0029:0034:EN:PDF
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:MT:PDF
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Is-servizzi tal-Kummissjoni jqisu li ħlas addizzjonali għall-amministrazzjoni tal-ħlas huwa 
suppliment tal-prezz fakultattiv meta jkun hemm alternattiva mingħajr ħlas u disponibbli 
b’mod wiesa’ għall-metodu ta’ ħlas fis-suq partikolari fejn qed jinġabar il-ħlas addizzjonali.

Mid-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq, jista’ jiġi konkluż li l-eżistenza ta’ dan il-ħlasi 
addizzjonali għandha tkun indikata b’mod ċar fil-bidu tal-proċess ta’ prenotazzjoni. Il-
kunsens tal-konsumatur irid ikun imbagħad stabbilit b’mod ċar permezz ta’ mekkaniżmu 
“opt-in” matul il-proċess ta’ prenotazzjoni.

c) It-termini u l-kundizzjonijiet li taħthom trasportatur tal-ajru jipprovdi elementi fakultattivi 
għall-biljett tal-ajru f’suq divers u kompetittiv hija kwistjoni kummerċjali għat-trasportatur 
ikkonċernat. Imma dawn it-termini u kundizzjonijiet iridu jkunu ġusti, ċari u trasparenti. Il-
passiġġieri għandhom dritt ikunu jafu l-kundizzjonijiet li taħthom jistgħu jużaw dawn is-
servizzi. Il-leġiżlazzjoni eżistenti diġà tkopri din il-kwistjoni.

d) Id-Direttiva dwar Drittijiet tal-Konsumatur se tikkumplimenta d-Direttiva dwar Termini 
Kuntrattwali Inġusti. Din se tidħol fis-seħħ fit-13 ta’ Ġunju 2014. Id-Direttiva l-ġdida fiha 
dispożizzjonijiet li jikkonċernaw l-informazzjoni li l-kummerċjanti għandhom juru b’mod 
trasparenti qabel isir ħlas onlajn, l-obbligu li d-drittijiet imposti għall-mezz ta’ ħlas 
(jiġifieri, il-ħlasijiet addizzjonali għall-użu ta’ karta tal-ħlas) ma jaqbżux l-ispiża mġarrba 
mill-kummerċjant għall-użu ta’ dan il-mezz, u l-obbligu li jinkiseb il-kunsens magħmul 
espressament tal-konsumatur għal kull ħlas addizzjonali għall-ħlas għall-obbligu 
kuntrattwali prinċipali tal-kummerċjant. 

e) Il-kwistjoni ta’ ħlas addizzjonali fuq l-użu ta’ mezz ta’ ħlas bħall-karti tal-ħlas hija 
indirizzata mid-Direttiva dwar is-Servizzi ta’ Ħlas. L-Artikolu 52(3) tad-Direttiva jagħti 
lill-bejjiegħa (eż. il-linji tal-ajru) id-dritt li japplikaw ħlasijiet għall-użu tal-karti tal-ħlas. 
Madankollu, l-Istati Membri għandhom il-possibbiltà li jillimitaw jew ma jħallux dawn il-
ħlasijiet. Attwalment, il-ħlas addizzjonali huwa pprojbit f’14-il Stat Membru tal-UE. L-
Istati Membri li ddeċidew li jippermettu ħlas addizzjonali għall-użu ta’ karti tal-ħlas jeħtieġ 
li jadattaw il-liġijiet tagħhom għad-Direttiva dwar Drittijiet tal-Konsumatur, imsemmija 
hawn fuq, u li ma jħallux ħlas addizzjonali ogħla mil-livell tal-ispejjeż tal-kummerċjant, xi 
ħaġa li ġrat ta’ spiss preċedentement għax-xiri tal-biljetti tal-ajru. Fl-aħħar nett, għandu jiġi 
nnutat li l-proposti riċenti tal-Kummissjoni għal Direttiva dwar is-Servizzi ta’ Ħlas 
riveduta u Regolament ġdid ta’ drittijiet ta’ skambju għall-ħlasijiet bil-kards flimkien se 
jirriżultaw, meta jiġu adottati, fit-tneħħija tal-ħlasijiet addizzjonali prattikament minn fuq 
il-karti ta’ debitu u kreditu tal-konsumatur kollha.

Konklużjoni 

Il-Kummissjoni tqis li l-passiġġieri tal-ajru huma protetti mil-liġi tal-UE meta jixtru servizzi 
tal-ajru. L-Istati Membri huma inkarigati mill-infurzar tad-dispożizzjonijiet tat-trasparenza 
tal-prezz, taħt il-kontroll tal-Kummissjoni bħala gwardjan tat-Trattat, u għaldaqstant huwa 
kompitu tal-Istati Membri li jiddeterminaw jekk id-diskrepanzi allegati humiex illegali. Il-
Kummissjoni Ewropea se tkompli tħeġġeġ politika ta’ implimentazzjoni aħjar mal-awtoritajiet 
nazzjonali.

Għaldaqstant, is-servizzi tal-Kummissjoni huma tal-fehma li - sakemm il-linji tal-ajru qed 
jikkonformaw mar-rekwiżiti kollha preskritti mir-Regolament (KE) 1008/2008 u testi legali 
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oħra analizzati hawn fuq - l-istabbiliment ta’ termini u kundizzjonijiet ta’ pprezzar tat-
trasport, inklużi dispożizzjonijiet dwar il-politika tal-ipprezzar, mhuwiex illegali. Jekk il-
petizzjonanta temmen li d-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq ma ġewx applikati mit-
trasportaturi tal-ajru, hija għandha d-dritt li titlob assistenza mill-awtoritajiet tal-infurzar 
nazzjonali fl-Istat Membru tagħha li għandhom jeżaminaw il-każ. Il-petizzjonanta tista’ wkoll 
tirrikorri għal qorti nazzjonali jekk hija temmen li l-ksur allegat kien detrimentali.


