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Suġġett: Petizzjoni 1115/2008, imressqa minn Wolf Zubrytzki, ta’ nazzjonalità
Ġermaniża, dwar trattament ugwali għal min juża s-siġġu tar-roti

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant juża s-siġġu tar-roti u jilmenta li jrid iħallas iktar minn nies mingħajr diżabilità
għal ivvjaġġar bl-ajru, lukandi, guest-houses u djar tal-btajjel. Huwa jiġbed l-attenzjoni għal 
din is-sitwazzjoni u jitlob kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Jannar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant juża s-siġġu tar-roti u jilmenta li jrid iħallas iktar minn nies mingħajr diżabilità
għal ivvjaġġar bl-ajru, lukandi, guest-houses u djar tal-btajjel. Hu jitlob li jkun hemm 
kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd.

Fir-rigward tal-ivvjaġġar bl-ajru l-Kummissjoni pproponiet azzjoni f’livell Komunitarju li 
rriżultat fl-adozzjoni tar-Regolament1 dwar id-drittijiet ta’ passiġġieri b’diżabilità u ta’ 
passiġġieri b’mobilità mnaqqsa meta jivvjaġġaw bl-ajru. Attwalment, għadd ta’ miżuri huma 
applikabbli fit-tluq minn kull ajruport tal-UE biex jiggarantixxu li dawn il-passiġġieri 
jkollhom aċċess ugwali għat-trasport bl-ajru mingħajr diskriminazzjoni u bl-ebda spejjeż 
                                               
1  Regolament (KE) Nru 1107/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 
dwar id-drittijiet ta’ persuni b’diżabilità u ta’ persuni b’mobilità mnaqqsa meta jivvjaġġaw bl-
ajru, (ĠU L 204, p.1) 
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addizzjonali, u li huma jirċievu l-għajnuna neċessarja.

Dan ir-Regolament ilu parzjalment applikabbli mis-26 ta’ Lulju 2007 (b’mod partikolari, id-
dispożizzjonijiet tiegħu dwar it-trattament ugwali tal-persuni li għandhom mobilità mnaqqsa) 
u mis-26 ta’ Lulju 2008 huwa applikabbli bis-sħiħ. L-obbligi tar-Regolament japplikaw għal 
persuni b’diżabilità u persuni b’mobilità mnaqqsa, li jużaw jew li beħsiebhom jużaw servizzi 
kummerċjali għall-passiġġieri bl-ajru meta jitilqu jew jittranżitaw minn, jew inkella jaslu 
f’ajruport tal-UE.

Kull Stat Membru għandu jagħżel korp nazzjonali għall-infurzar responsabbli li jiżgura li 
dawn id-drittijiet jiġu rispettati. F’każ li persuna b’diżabilità jew b’mobilità mnaqqsa ma 
tkunx tista’ tikseb rimedju mill-korp amministrattiv tal-ajruport jew tat-trasportatur bl-ajru 
kkonċernat, hi tista’ tissottometti lment quddiem il-Korp nazzjonali għall-infurzar, li għandu 
s-setgħa japplika sanzjonijiet kontra l-entitajiet li jiksru r-Regolament. Tista’ ssib lista ta’ 
dawn il-korpi  fis-sit elettroniku segwenti: 
http://ec.europa.eu/transport/air_portal/passenger_rights/prm/index_en.htm

Il-Kummissjoni impenjat ruħha li tissorvelja mill-qrib l-applikazzjoni u l-infurzar ta’ dan ir-
Regolament, l-istess kif tagħmel għar-Regolament ġenerali dwar id-drittijiet tal-passiġġieri li 
jivvjaġġaw bl-ajru1. Hi tinsab f’kuntatt permanenti mal-partijiet interessati rilevanti u se tkun 
partikolarment attenta għad-diffikultajiet identifikati u għar-rispons miċ-ċittadini.

Barra minn hekk, il-qafas legali attwali tal-KE jipprovdi protezzjoni kontra diskriminazzjoni 
fuq bażi ta’ diżabilità fl-oqsma tal-impjiegi, ix-xogħol u t-taħriġ professjonali2. 

Il-Kummissjoni Ewropea għadha qed taħdem biex ittejjeb il-qafas legali attwali u fit-2 ta’ 
Lulju 2008 hija ppreżentat proposta għal Direttiva dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju tat-
trattament ugwali bejn il-persuni indipendentement mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, 
l-età jew l-orjentazzjoni sesswali, li tipprovdi l-miżuri neċessarji li jippermettu lil persuni 
b’diżabilità jkollhom aċċess effettiv u mhux diskriminatorju għal protezzjoni soċjali, 
benefiċċji soċjali, kura tas-saħħa, edukazzjoni u aċċess għal u provvista ta’ oġġetti u servizzi 
li huma disponibbli għall-pubbliku, inklużi lukandi, guest-houses u djar tal-btajjel u f’każijiet 
partikolari akkomodazzjoni raġonevoli. Bħalissa din il-proposta qiegħda tiġi nnegozjata u se 
ssir Liġi Ewropea (fil-forma ta’ Direttiva) wara li tiġi approvata mill-Kunsill. Ladarba 
jintlaħaq qbil dwar id-Direttiva u tiġi adottata mill-Kunsill, u ladarba tiġi deċiża d-data tat-
traspożizzjoni tagħha fil-liġi nazzjonali, is-servizzi tal-Kummissjoni se jissorveljaw mill-qrib 
is-sitwazzjoni u jieħdu l-azzjoni meħtieġa biex jiżguraw li kull Stat Membru jikkonforma 
mal-obbligi tiegħu.

Konklużjonijiet
                                               
1 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’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ titjiriet, u li jħassar ir-Regolament 
(KEE) Nru 295/91(Test b’relevanza għaz-ZEE) - Stqarrija tal-Kummissjoni, (ĠU L 
46,17.2.2004, p. 1–8)
2 Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali 
għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol (ĠU L 303, 02.12.2000, p. 16)
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Attwalment, ħafna mill-kwistjonijiet li qajjem il-petizzjonant għadhom jaqgħu taħt ir-
responsabilità tal-awtoritajiet nazzjonali f’livell lokali, reġjonali jew nazzjonali. Minkejja dan, 
fir-rigward tal-ilment tiegħu dwar il-ħlas mhux ugwali għall-ivvjaġġar bl-ajru, il-petizzjonant 
jista’ - fuq il-bażi tal-liġi Komunitarja - iressaq ilment quddiem il-korp amministrattiv tal-
ajruport jew tat-trasportatur bl-ajru kkonċernat, u f’każ li ma jirnexxilux jikseb rimedju, 
iressaq l-ilment tiegħu quddiem il-korp nazzjonali għall-infurzar kompetenti. 


