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Ġermaniża, dwar kumpens għal titjiriet imdewmin

1. Sommartju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li huwa mdaħħal f’disputa mal-Iberian Airlines dwar titjira mdewma, jindika 
li l-isforzi tiegħu biex jikseb kumpens mill-kumpanija ma rnexxewx. Huwa ta l-opinjoni li, 
skont ir-Regolament (KE) Nru 261/2004 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, id-drittijiet għal kumpens fil-każ ta’ dewmien twil għandhom ikunu l-istess 
bħal dawk mogħtija fil-każ ta’ titjiriet ikkanċellati. Huwa jindika li dan mhuwiex il-każ 
bħalissa u għaldaqstant qed jipprova jikseb emenda fir-regolament.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Il-petizzjonant jilmenta li Iberia ma tatux il-kumpens li talab minħabba titjira mdewma. Huwa 
jsostni li skont ir-Regolament (KE) Nru 261/20041, id-drittijiet għal kumpens fil-każ ta’ 
dewmien twil għandhom ikunu l-istess bħal dawk mogħtija fil-każ ta’ titjiriet ikkanċellati. 

                                               
1 Ir-Regolament [KE] 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’rilevanza għaż-ŻEE) - ĠU L 46, 
17.2.2004, p.1- 8.
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Fid-19 ta’ Novembru 2009, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (QEĠ) fis-sentenza Sturgeon-
Condor u Böck&Lepuschitz-Air France (Każijiet Konġunti C-402/07 u C-432/07), 
stabbilixxiet li fil-każ ta’ dewmien twil ta’ titjira, li jwassal biex il-wasla tal-passiġġieri fid-
destinazzjoni finali tkun tliet sigħat jew aktar wara l-ħin tal-wasla skedata oriġinarjament, il-
passiġġieri jistgħu jkunu intitolati għal kumpens finanzjarju.

Il-QEĠ tafferma li fuq il-bażi tal-prinċipju ta’ trattament ugwali, il-passiġġieri li kellhom 
dewmien twil għat-titjiriet għandhom jiġu trattati bħal passiġġieri li kellhom kanċellazzjoni 
tat-titjiriet billi dawn ġarrbu dannu simili f’termini ta’ telf ta’ ħin.

Bħal fil-każ ta’ kanċellazzjoni ta’ titjiriet, tali dewmien madankollu ma jintitolax lill-
passiġġieri għal kumpens jekk it-trasportatur bl-ajru jista’ jagħti prova li d-dewmien twil kien 
ikkawżat minn ċirkostanzi straordinarji li ma setgħux jiġu evitati anke jekk ittieħdu l-miżuri 
raġonevoli kollha.

Ta’ min jinnota li l-effetti tas-sentenzi tal-QEĠ huma retroattivi mid-data li fiha tidħol fis-
seħħ il-leġiżlazzjoni interpretata (effett ex tunc). Fil-każ tar-Regolament 261/2004 tal-UE, dan 
ikun mis-17 ta’ Frar 2005.

Fid-dawl tas-sentenza tal-QEĠ imsemmija hawn fuq, passiġġieri li jġarrbu dewmien twil (tliet 
sigħat jew aktar) huma diġà intitolati għal kumpens bħal passiġġieri li jġarrbu kanċellazzjoni 
ta’ titjiriet. Għaldaqstant, ma hemm ebda ħtieġa li jiġi emendat ir-Regolament (KE) Nru 
261/2004 imsemmi hawn fuq. Huwa d-dover tal-Korpi tal-Infurzar Nazzjonali stabbiliti taħt 
ir-Regolament t’hawn fuq li jiżguraw li d-dispożizzjonijiet tiegħu, kif interpretati mill-QEĠ, 
ikunu osservati bis-sħiħ mil-linji tal-ajru. 


