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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0339/2008, imressqa minn Joachim Schubert, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar in-nuqqas tal-Awtorità tal-Avjazzjoni Federali tal-
Ġermanja milli tieħu inkonsiderazzjoni l-ilmenti rigward il-ksur tar-
Regolamenti (KE) 261/2004 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ikkuntattja lill-Awtorità tal-Avjazzjoni Federali tal-Ġermanja bl-ilment li t-
talbiet tiegħu skont ir-Regolamenti (KE) 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
11 ta’ Frar 2004, li jistabbilixxi regoli komuni rigward il-kumpens u l-għajnuna lill-
passiġġieri f’każ li ma jitħallewx jitilgħu fuq l-ajruplan u f’każ li t-titjiriet jitħassru jew idumu 
ħafna, għadhom ma ġewx deċiżi, imma wara sentejn u erba’ noti ta’ tfakkir, hu kien għadu ma 
sema’ xejn ħlief li rċieva nota li waslilha l-ilment. Iċ-Ċentru Ewropew tal-Konsumatur fi Kiel 
infurmah li dan ma kienx każ iżolat u rreferieh lill-SOLVIT, li, għaldaqstant, ma setax jgħinu.  
Huwa jsaqsi x’inhu l-għan tal-leġiżlazzjoni Ewropea jekk l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
ma jweġbux għall-ilmenti, u jitlob appoġġ f’din il-kwistjoni. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Lulju 2008.  Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli tal-Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Ottubru 2008.

Il-petizzjonant juri li fl-isforzi tiegħu għat-talba ta’ kumpens fi kwistjoni kontra Air Berlin, hu 
ma setax jirċievi l-appoġġ xieraq mill-awtoritajiet nazzjonali relevanti u b’hekk jibbenefika 
mid-drittijiet stipulati skont ir-Regolament (KE) 261/20041. 
                                               
1  Il-petizzjonant juri li fl-isforzi tiegħu għat-talba ta’ kumpens fi kwistjoni kontra Air Berlin, hu ma setax jirċievi 
l-appoġġ xieraq mill-awtoritajiet nazzjonali relevanti u b’hekk jibbenefika mid-drittijiet stipulati skont ir-
Regolament (KE) 261/2004.
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Il-petizzjonant ikkuntattja l-Luftfahrt-Bundesamt (LBA), u lmenta li kull ma għamlet l-LBA 
kien li għarfitu li waslilha l-ilment u naqset milli tfornih b’evalwazzjoni preliminarja tal-każ 
tiegħu. 

Il-petizzjonant ikkuntattja wkoll liċ-Ċentru Ewropew tal-Konsumatur fi Kiel li rreferietu lil 
SOLVIT, li minkejja dan, ma setgħetx tgħinu.

Il-petizzjonant ma jagħtix dettalji rigward il-fatti li wasslu għal dan l-ilment.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni/Analiżi legali:

Skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) 261/2004, Korpi maħtura għall-Infurzar  mill-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jassiguraw li d-drittijiet tal-passiġġieri 
jkunu rispettati u miżmuma. 

Ilmenti rigward nuqqas ta’ konformità mar-Regolament għandhom ikunu indirizzati lill-
kumpanija tal-ajru u/jew lill-Korp għall-Infurzar Nazzjonali. 

Filwaqt li r-Regolament joffri possibiltà li wieħed iressaq ilment quddiem il-Korp għall-
Infurzar Nazzjonali (NEB) ta’ kull Stat Membru, il-passiġġieri li jixtiequ jressqu lment huma 
avżati biex jikkuntattjaw lill-korp maħtur għall-infurzar nazzjonali fl-Istat Membru fejn seħħ 
l-inċident.

Il-proċeduri li għandhom jimxu magħhom l-NEBs u l-kumpaniji tal-ajru, u l-NEBs ta’ Stati 
Membri differenti, kienu suġġetti għal żewġ ftehimiet taħt l-awspiċji tal-Kummissjoni. 

Wieħed jista’ jsib dawn il-ftehimiet, flimkien mal-elenku tal-korpi maħturin għall-infurzar 
nazzjonali skont ir-Regolament (KE) 261/2004 u l-formula tal-ilmenti tal-UE, fuq din il-
websajt:  www.apr.europa.eu

L-LBA hi l-korp maħtur fil-Ġermanja u hi kompetenti li teżamina, f’dan il-każ, jekk l-Air 
Berlin hux qiegħed f’konformità mar-Regolament 261/2004.

Iċ-Ċentri Ewropew tal-Konsumatur jistgħu jgħinu lill-passiġġieri li jixtiequ jilmentaw u dawn 
l-organizzazzjonijiet għandhom jikkollaboraw mill-qrib mal-korpi għall-infurzar nazzjonali 
sabiex ikunu jistgħu jiġbru l-massimu tad-dejta li tista’ twassal għal proċeduri li għandhom 
x’jaqsmu mas-sanzjonijiet. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni mhuwiex f’pożizzjoni li jiddetermina jekk hemmx indikazzjonijiet ta’ ksur 
tal-liġi Komunitarja minħabba n-nuqqas ta’ informazzjoni dettaljata rigward il-fatti li wasslu 
għal din il-petizzjoni. 
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Aktar dettalji dwar il-fatti tal-inċident propju huma meħtieġa qabel il-Kummissjoni tkun tista’
tiddiskuti l-kwistjoni mal-awtoritajiet kompetenti u l-korp maħtur għall-infurzar nazzjonali 
fil-Ġermanja. 

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.

Kif mistqarr fl-ewwel risposta tal-Kummissjoni, l-NEB Ġermaniża (LBA) kienet il-korp
maħtur fil-Ġermanja u kellha l-kompetenza li tevalwa jekk il-kumpanija tal-ajru Air Berlin 
kinetx konformi mar-Regolament 261/2004 f’dak il-każ.

Fuq il-bażi tad-dettalji addizzjonali pprovduti mill-petizzjonant, il-Kummissjoni kkuntattjat l-
NEB Ġermaniża u talbet li tintbagħat risposta kemm lill-petizzjonant kif ukoll lill-
Kummissjoni.

Il-Kummissjoni rċiviet risposta mill-NEB Ġermaniża (LBA), b’ittra datata nhar l-14 ta’
Settembru 2009. Hija rrikonoxxiet il-fatt li nsiet tibgħat risposta lill-petizzjonant fiż-żmien 
stipolat u talbet apoloġija. Intbagħtet risposta diretta lill-petizzjonant dakinhar stess. Fuq il-
bażi ta’ dan kollu, l-LBA evalwat il-każ u waslet għall-konklużjonijiet li l-kumpanija tal-ajru 
Air Berlin ipprovdiet l-assistenza u l-informazzjoni meħtieġa mir-Regolament u ma kisritx il-
liġi.


