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Suġġett: Petizzjoni 1501/2012, imressqa minn Paula Pereira, ta’ ċittadinanza 
Portugiża, dwar rifjut ta’ imbarkazzjoni mill-kumpanija tal-ajru Portugiża 
TAP 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta toġġezzjona għall-fatt li hija ma tħallitx titla’ fuq it-titjira tagħha għal Açores 
mill-ajruport ta’ Orly f’Pariġi. Hija tiddeskrivi kif kienet mibgħuta minn bank għal ieħor u fl-
aħħar sempliċement ma tħallitx titla’ fuq l-ajruplan, bil-kumpaniji jirrifjutaw li jerfgħu r-
responsabbiltà li jħalluha tgħaddi mir-reġistrazzjoni, abbażi ta’ biljett tal-ajru validu. Hi tħoss 
li fil-fatt saret diskriminazzjoni fil-konfront tagħha minħabba li l-passiġġieri l-oħra kollha li 
xtraw il-biljetti tagħhom bi prezz ogħla, peress li hija bbukkjat il-biljett tagħha xahrejn qabel 
it-titjira, tħallew jitilgħu fuq l-ajruplan.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Mejju 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

Jidher li l-petizzjonanta ġiet rifjutata trasport fuq titjira u li l-linja tal-ajru kkanċellat it-titjiriet 
sussegwenti kollha tal-vjaġġ tagħha li kienu parti mill-istess kuntratt ta’ trasport.
Skont ir-Regolament (KE) Nru 261/2004 dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru1 (ir-
“Regolament”), il-fatt li persuna ma tħallietx titla’ fuq l-ajruplan ifisser rifjut għat-trasport ta’ 

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Frar 2004 li jistabbilixxi 
regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta’ 
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passiġġieri fuq titjira, minkejja li jkollhom reżervazzjoni valida u jkunu preżenti huma stess 
għall-imbarkazzjoni skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3(2) tar-Regolament, ħlief
meta jkun hemm raġunijiet validi biex ma jitħallewx jitilgħu fuq l-ajruplan, bħal raġunijiet ta’ 
saħħa, sikurezza jew sigurtà, jew dokumentazzjoni tal-ivvjaġġar inadegwata. 

Kull meta passiġġieri ma jitħallewx jitilgħu fuq l-ajruplan, il-passiġġieri huma intitolati għal 
kumpens (dan il-kumpens jiddependi min-numru ta’ kilometri tat-titjira, possibilment f’dan il-
każ EUR 400). Il-linja tal-ajru għandha tipprovdi l-għażla bejn trasport alternattiv jew 
arranġament ieħor biex jaslu fid-destinazzjoni finali mill-aktar fis possibbli u suġġett għad-
disponibbiltà, jew toffri rimborż tal-ispiża totali tal-parti tal-biljett li ma ntużatx.

Il-passiġġieri huma intitolati wkoll li jirċievu assistenza sħiħa (ikliet, xorb, faċilitajiet ta’ 
komunikazzjoni u kamra f’lukanda għal-lejl, jekk meħtieġ, inkluż it-trasferiment lejn il-
lukanda u lura l-ajruport) waqt li jkunu qed jistennew arranġamenti oħrajn.

Jekk jiġu affettwati mill-fatt li ma tħallewx jitilgħu fuq l-ajruplan, il-passiġġieri għandhom l-
ewwel jilmentaw mal-linja tal-ajru. Jekk il-passiġġier iqis li l-linja tal-ajru tibqa’ ma 
tissodisfax l-obbligi tagħha jista’ jilmenta mal-korp nazzjonali ta’ infurzar, NEB (tal-pajjiż 
tal-UE fejn seħħ l-inċident jew fil-pajjiż tal-UE ta’ destinazzjoni għat-titjiriet minn barra l-
UE). L-NEBs huma l-korpi maħtura mill-awtoritajiet nazzjonali biex jiżguraw l-
implimentazzjoni u l-infurzar tar-Regolament fit-territorju tagħhom u huma kompetenti biex 
jeżaminaw ilmenti relatati ma’ inċidenti li qed isiru hemmhekk.

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta, jidher li l-petizzjonanta kkuntattjat lill-Instituto Nacional 
de Aviação Civil (INAC), li huwa l-korp nazzjonali tal-infurzar (NEB) responsabbli għall-
infurzar tar-Regolament fil-Portugall. Dan l-NEB għandu jittrasferixxi t-talba lill-NEB 
Franċiż (Direction Générale de l’Aviation Civile) peress li l-inċident seħħ fi Franza.

Minkejja li l-parir ta’ NEB jew l-opinjoni tiegħu jistgħu jintużaw biex jappoġġaw talba 
individwali, l-opinjoni la hi vinkolanti għat-trasportatur tal-ajru u lanqas għall-qorti jew l-korp 
ta’ Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim (ADR). Bl-istess mod, għandu jiġi nnutat li jekk 
passiġġier ma jkunx sodisfatt bl-opinjoni individwali ta’ NEB, imbagħad proċedura ta’ qorti 
jew ta’ ADR biss tista’ tinforza d-drittijiet individwali tal-passiġġier.  

Meta passiġġieri għaldaqstant jkunu jixtiequ jibqgħu jsegwu t-talba tagħhom, jistgħu jqisu li 
jfittxu parir legali dwar il-mezzi ta’ rimedju disponibbli fil-livell nazzjonali1. Tali mezzi, 
bħala regola, jippermettulhom li jasserixxu d-drittijiet tagħhom b’mod aktar dirett u personali. 
Meta jkunu ġarrbu telf jew ħsara, pereżempju, il-qrati nazzjonali biss jistgħu jagħtu kumpens. 
Madankollu, minħabba li hemm limiti taż-żmien biex jitressaq każ il-qorti, il-passiġġieri 
jistgħu jitilfu d-drittijiet tagħhom sakemm ma jasserixxuhomx fi żmien definit u jaġixxu 
malajr.

                                                                                                                                                  
kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet, ĠU L 46, 17.2.2004, p. 1.
1 Dan isir ħafna aktar importanti f’dan il-każ, fejn ir-Regolament ma jipprevedix ir-rimborż tal-ispejjeż tal-
vaganza (iljieli f’lukandi, attivitajiet) tal-petizzjonanta. Madankollu dawn jistgħu jintalbu taħt il-Konvenzjoni ta’ 
Montreal.
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Skont in-natura tat-talba, il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar1 tista’ tkun ta’ assistenza. 
L-għan ta’ din il-proċedura huwa li jiġu simplifikati l-evalwazzjoni u r-riżoluzzjoni ta’ tilwim 
transkonfinali żgħir u li jitnaqqsu l-ispejjeż ta’ tali azzjoni. Aktar informazzjoni dwar dan hija 
disponibbli fuq:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_mt.htm

Sabiex tinkiseb aktar informazzjoni dwar kif isir ilment lit-trasportatur, kif ifittxu medjazzjoni 
mat-trasportatur jew kif iressqu każ quddiem qorti nazzjonali kompetenti, il-passiġġieri 
jistgħu jikkuntattjaw assoċjazzjoni nazzjonali tal-konsumaturi2 jew lin-Netwerk taċ-Ċentri 
Ewropej tal-Konsumaturi fil-pajjiż ta’ residenza tal-passiġġieri3. 

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, m’hemm ebda ħjiel li l-petizzjonanta setgħet xtrat 
pakket skont it-tifsira tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 90/314/KEE dwar il-vjaġġi kollox kompriż 
(package travel), il-vaganzi kollox kompriż u t-tours kollox kompriż4, għalhekk kwalunkwe 
dritt skont dik id-Direttiva m’għandux għalfejn jitqies.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni m’għandha ebda setgħa ta’ rimedju u mhix kompetenti biex tivvaluta tilwim 
individwali li jinħoloq bejn passiġġieri u linji tal-ajru. 

Il-petizzjonanta tista’ tkun tixtieq tqis li tagħmel użu mill-għodod disponibbli għall-
passiġġieri biex jasserixxu d-drittijiet tagħhom imsemmija f’din il-petizzjoni.

                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 li jistabbilixxi 
Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar.
2 Lista ta’ organizzazzjonijiet nazzjonali tal-konsumaturi tinsab fil-link li ġej: 
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm
3 Il-lista taċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi hija disponibbli fil-link li ġej: 
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/ecc_network_centers.pdf
4  Id-Direttiva tal-Kunsill tat-13 ta’ Ġunju 1990 dwar il-vjaġġi kollox kompriż (package travel), il-vaganzi kollox
kompriż u t-tours kollox kompriż, ĠU L 158, 23.6.1990, p. 59-64


