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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0762/2009, imressqa minn Jolanta Szczebiot, ta’ nazzjonalità 
Pollakka, dwar il-problemi tagħha mal-kumpanija tal-ajru Ryanair

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tirrakkonta l-problemi li kellha mal-kumpanija tal-ajru Ryanair. Il-
petizzjonanta u żewġha kienu xtraw żewġ biljetti bir-ritorn minn Brussell għal Malta, bit-
titjira ’l barra via Pisa u bir-ritorn vija Madrid.  Peress li r-rotta minn Madrid għal Brussell 
giet imħassra fiż-żmien qabel it-tluq tagħha, il-petizzjonanta ppruvat tikkuntattja l-uffiċċju 
tar-Ryanair fil-Belġju biex tikkanċella r-riservazzjoni għall-vjaġġ lura. Wara li kienet qagħdet 
tistenna għal 45 minuta għal xejn fuq linja tat-telefown b’rata ta’ prezz għolja (ewro għal kull 
minuta), hija kkanċellat il-biljetti tar-ritorn permezz ta’ email u fax mingħajr ma ntbagħtitilha 
xi dikjarazzjoni ta’ riċevuta.  Peress li l-petizzjonanta ma ġietx irrimborżata l-ispejjeż taż-
żewġ biljetti ta’ ritorn, hija titlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-kwistjoni f’idejh.

2. Ammissibilità

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

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2009.

Il-petizzjonanta tirreferi għall-problemi tagħha mal-kumpanija tal-ajru Ryanair u l-attentat 
tagħha biex tikkanċella titjira. B’mod partikolari, hija tilmenta dwar il-fatt li kellha tagħmel 
telefonata ta’ 45 minuta fuq numru tat-telefown b’rata ta’ prezz għolja, li swietha ewro għal 
kull minuta, biex tikkanċella il-biljetti bir-ritorn tagħha, u dan mingħajr ma ġiet infurmata 
dwar jekk it-talba tagħha ntlaqgħetx u mingħajr ma ġiet irrimborżata taż-żewġ biljetti bir-
ritorn.
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Fil-fatt, il-Kummissjoni hija konxja mill-fatt li numru ta’ linji tal-ajru qed jużaw numri tat-
telefown b’rata ta’ prezz għolja għas-servizzi tal-konsumatur tagħhom, prattika li ħafna drabi 
tiġi assoċjata ma’ mekkaniżmi ta’ prezzar li mhumiex trasparenti. Dan in-nuqqas ta’ 
trasparenza fl-użu ta’ numri tat-telefown b’rata ta’ prezz għolja kien wieħed mir-raġunijiet li 
wasslu lill-Kummissjoni biex tipproponi fil-Pakkett ta’ Riforma tat-Telekomunikazzjonijiet1 li 
l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jkunu jistgħu jiżguraw li l-konsumatur jiġi infurmat dwar 
il-prezz ta’ kull servizz tat-telefown b’rata għolja eżatt qabel ma tibda t-telefonata.

Din l-emenda għad-Direttiva Servizz Universali2 ser tiżgura li l-konsumaturi jkunu konxji 
mill-ispejjeż involuti biex tagħmel telefonata, qabel jagħmlu din l-istess telefonata. Il-
Kummissjoni pproponiet ukoll li ssaħħaħ id-dispożizzjonijiet dwar it-trasparenza fil-prezzijiet 
u l-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni, pereżempju, fir-rigward ta’ sejħa fuq numru tat-telefown 
b’rata għolja. Il-ftehima dwar il-Pakkett tat-Telekomunikazzjonijiet li ntlaħqet f’Novembru 
ser tħejji t-triq biex din l-emenda ssir leġiżlazzjoni fis-27 Stat Membru. skont il-liġi tal-
Komunità, m’hemm l-ebda obbligu għan-negozji li jipprovdu għajnuna lill-konsumaturi 
permezz ta’ linji tat-telefown b’rata ta’ prezz normali. Huma jistgħu jagħżlu li jużaw rati 
għoljin. Madankollu, ċerti Stati Membri adottaw regoli li jipprojbixxu l-użu ta’ rati għoljin 
għal servizzi telefoniċi ta’ wara l-bejgħ relatati mal-kuntratt.  

Barra minn hekk, f’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-Istati Membri jistgħu 
jadottaw miżuri addizzjonali biex jipproteġu lill-konsumaturi f’dan il-qasam. Il-Kummissjoni 
tinnota li xi Stati Membri, bħal pereżempju Spanja, adottaw miżuri li ma jippermettux lill-
kumpaniji jiċċarġjaw prezz li jkun ogħla minn dak għal telefonata normali għal aċess għal 
servizzi tal-konsumaturi. Fi Franza, pereżempju, il-liġi l-ġdida dwar il-kompetizzjoni u l-
konsumaturi adottata fl-2008 tipprojbixxi rati għoljin għas-servizzi tal-konsumaturi. 
Madankollu, skont l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, ħafna mill-Istati Membri 
m’adottawx tali miżuri. 

Fir-rigward ta’ dan il-każ speċifiku, m’hemmx informazzjoni fil-petizzjoni dwar il-
kundizzjonijiet li japplikaw għall-kanċellazzjoni/rimbors tal-biljett jew dwar il-kundizzjonijiet 
li japplikaw għat-tressiq tal-ilmenti. Jekk il-passiġġier ma setax jikseb l-informazzjoni dwar 
il-kundizzjonijiet għall-kanċellazzjoni tal-ħlas li jkun għamel għal biljett tal-ajru waqt il-
proċess ta prenotazzjoni, m’għandux jiġi eskluż każ ta’ nuqqas ta’ konformità mad-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Żleali (2005/29/KE).

Jekk telefonati b’rata għolja biss ikunu disponibbli għat-tressiq ta’ ilment, dan jista’ jkun każ 
ta’ klawsola abbużiva fil-kuntratt tal-konsumatur (id-Direttiva 93/13/KEE). Għandu jiġi 
nnutat li, fir-rigward tal-każ speċifiku tal-linji tal-ajru, meta l-passiġġieri jikkunsidraw li d-
drittijiet tagħhom skont ir-Regolament (KE) 261/20043 jew 1107/20061 ma ġewx irrispettati, 

                                               
1 Tista’ ssib iktar informazzjoni dwar il-Pakkett tat-Telekomunikazzjonijiet fuq il-websajt ta’ Komunikazzjonijiet Elettroniċi 
tal-Kummissjoni: http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm
2 Proposta emendata għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar servizz 
universali u d-drittijiet tal-utent li jirrelataw ma’ networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi, id-Direttiva 
2002/58/KE dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika u r-
Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet 
tal-konsumatur.
3 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 tal-assistenza għal passiġġieri f’każ li 



CM\800222MT.doc 3/3 PE431.094v01-00

MT

l-ewwel għandhom iressqu ilment quddiem il-linja tal-ajru li tkun qed topera biex ikunu 
jistgħu - jekk ma jkunux sodisfatti - iressqu l-ilment tagħhom quddiem l-awtoritajiet 
nazzjonali ta’ infurzar kompetenti. F’dan il-każ speċifiku, l-użu ta’ servizzi b’rata għolja biex 
jiġu trattati jew investigati ilmenti ta’ passiġġieri jista’ jiskoraġġixxi lill-passiġġieri milli 
jfittxu rimedju, u għalhekk ma jkunx f’konformità mal-ispirtu tar-regolament. F’dak il-każ, l-
awtoritajiet nazzjonali għandhom jieħdu l-passi neċessarji kollha biex jiżguraw li d-drittijiet 
tal-passiġġieri jiġu rrispettati għalkollox fil-prattika.

Fil-kuntest ta’ din il-petizzjoni, u minħabba n-natura transkonfinali tal-ilment, il-Kummissjoni 
tissuġġerixxi lill-passiġġiera li tikkuntattja liċ-Ċentru Ewropew għall-Konsumatur (ĊEK) fil-
Belġju biex tingħata għajnuna għal rimedju addizzjonali:

Id-direttur: Edith Appelmans
Indirizz: Hollandstraat 13 / rue de Hollande 13, 1060 Brussel/Bruxelles
Tel: +32/2 542 33 46 (NL)/ +32/2 542 33 89 (FR)
Faks: +32/2 542 32 43
Website: www.eccbelgium.be

                                                                                                                                                  
ma jitħallewx jitilgħu u ta’ kanċellazzjoni jew demien twil ta' titjiriet, u li jħassar ir-
Regolament (KEE) Nru 295/91 - ĠU L 46/1 tas-17.2.2004.
1 Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2006 tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar id-drittijiet ta’ persuni 
b’diżabilità u ta’ persuni b’mobilità mnaqqsa meta jivvjaġġaw bl-ajru; ĠU 201/01 tas-
26.07.2006


