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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1436/2010 imressqa minn Achille Loro, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar in-nuqqas ta’ kumpens minħabba d-dewmien min-naħa 
tat-titjiriet tal-Alitalia u d-diffikultà kkawżata

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar in-nuqqas ta’ kumpens min-naħa tal-Alitalia għal telf tal-bagalji 
u għal dewmien ta’ aktar minn tliet sigħat li seħħew fuq titjiriet minn Venezja għal Londra.

Din l-imġiba min-naħa tal-linja tal-ajru inkwistjoni tidher li mhijiex konformi mar-
Regolament 261/2004 (KE).

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Frar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-petizzjonant jilmenta dwar in-nuqqas ta’ kumpens min-naħa tal-Alitalia għad-dewmien tal-
bagalja tiegħu wara titjira minn Venezja għal Londra u għal dewmien ta’ aktar minn tliet 
sigħat li seħħ fuq it-titjira lura minn Londra għal Venezja. 

Filwaqt li l-ewwel inċident jaqa’ taħt l-ambitu tal-konvenzjoni ta’ Montreal fir-rigward tar-
responsabilità fil-każ ta’ ġestjoni ħażina tal-bagalji u r-Regolament 889/2002, it-tieni inċident 
hu kopert mir-Regolament 261/2004/KE, fir-rigward tal-linja tal-ajru inkwistjoni.

Il-kummenti tal-Kummissjoni 
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Billi t-tip u l-post tal-inċident relatati mad-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru huma relevanti biex 
tiġi stabbilita liema awtorità ta’ liema Stat Membru hija responsabbli, il-Kummissjoni tixtieq 
tipprovdi risposta għall-petizzjoni għal kull wieħed miż-żewġ inċidenti li kellu jiffaċċja l-
petizzjonant. 

- Fir-rigward tad-dewmien tal-bagalja meta vvjaġġa minn Venezja għal Londra:

Tista’ ssir referenza għall-Konvenzjoni ta’ Montreal li tittratta r-responsabilità ta’ trasportaturi 
bl-ajru fl-eventwalità ta’ dewmien, qerda jew telf ta’ bagalja checked in u tista’ tagħti ċertu 
drittijiet li jistgħu jintalbu permezz ta’ proċeduri bil-qorti. Ir-Regolament 889/20021

jiitrasponi l-Konvenzjoni ta’ Montreal fil-liġi tal-UE.

Bħalma l-Kummissjoni ddikjarat diġà, b’mod partikolari fil-konsultazzjoni pubblika tagħha 
dwar l-“Applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru”2, 
bħalissa m’hemm l-ebda obbligu legali għall-Istati Membri biex jaħtru korp nazzjonali 
responsabbli għall-infurzar tad-dispożizzjonijiet applikabbli fil-każ ta’ kwistjonjijiet relatati 
mal-bagalji u jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’dan. L-ENAC-Ente Nazionale per l’Aviazione 
Civile, li huwa l-Korp Nazzjonali ta’ Infurzar (NEB) maħtur u inkarigat għar-Regolament 
(KE) 261/20043 u li ma jkoprix kwistjonijiet tal-bagalji, m’għandu l-ebda obbligu legali fil-
livell tal-UE biex jittratta l-ilment tal-petizzjonant. Dan huwa għalfejn il-passiġġieri jiġu 
rakkomandati biex jikkuntattjaw iċ-Ċentru Ewropew tal-Konsumatur (ECC-Net) fil-pajjiż ta’ 
residenza tagħhom għal aktar assistenza fir-rigward ta’ kwistjonijiet tal-bagalji, u jista’ jkun 
fl-interess tagħhom ukoll li jieħdu parir legali dwar l-użu ta’ mezzi ta’ rimedju disponibbli fil-
livell nazzjonali jekk iqisu li hemm possibilità li d-drittijiet tagħhom ma ġewx rispettati. Din 
hija għażla ċertament interessanti b’mod partikolari jekk huma membri ta’ organizzazzjoni ta’ 
ħarsien tal-konsumatur jew jekk għandhom assigurazzjoni għall-protezzjoni legali oħra. Tali 
mezzi ta’ rimedju, bħala regola, jippermettu liċ-ċittadini biex 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, billi hemm limitu ta’ żmien fuq il-biċċa 
l-kbira tal-mezzi ta’ rimedju skont il-liġi nazzjonali u skont il-Konvenzjoni ta’ Montreal, jekk 
ma jużawx id-drittijiet tagħhom fi żmien qasir, jistgħu jitilfuhom.

Alternattivament, l-assigurazzjoni għall-ivvjaġġar privat tista’ tkopri dan it-tip ta’ inċidenti.

- Fir-rigward tad-dewmien tat-titjira minn Londra għal Venezja:

Fil-każ ta’ ħafna dewmien, u skont it-tul tad-dewmien b’rabta mat-tul tat-titjira, il-passiġġieri 
                                               
1 Ir-Regolament (KE) Nru 889/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Mejju 
2002 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2027/97 dwar ir-responsabbiltà ta’ 
trasportaturi bl-ajru fl-eventwalità ta’ inċidenti (Test b’rilevanza għaż-ŻEE) ĠU L 140, 
30.5.2002, p. 2–5
2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/2010_03_01_apr_legislation_en.htm
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 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 – ĠU L 46, 17.2.2004, p. 1-8
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jistgħu jkunu intitolati għal assistenza u - jekk ma tkun tapplika l-ebda ċirkustanza 
straordinarja għall-każ tagħhom - jistgħu jiġu intitolati għal kumpens.  Il-passiġġieri 
għandhom jilmentaw l-ewwel mal-linja tal-ajru. Il-linji tal-ajru bħalissa m’għandhomx 
obbligu legali skont il-liġi tal-UE li jwieġbu lill-passiġġieri, u lanqas li jipprovdu tweġiba 
f’ċertu żmien. Madankollu, jekk il-linja tal-ajru ma twiġibx fi żmin raġonevoli jew jekk il-
passiġġieri mhumiex sodisfatti bir-risposta tagħha, il-passiġġieri jistgħu jilmentaw mal-NEB 
tal-Istat Membru fejn seħħ l-inċident jew fl-Istat Membru tal-wasla għal titjiriet minn barra 
mill-UE.  L-NEBs huma l-korpi maħtura mill-awtoritajiet nazzjonali biex jiżguraw l-
implimentazzjoni u l-infurzar tar-Regolament (KE) 261/2004 fuq it-territorju tagħhom u huma 
kompetenti biex jeżaminaw ilmenti relatati ma’ inċidenti li qed isiru hemmhekk. 

Huwa impossibbli li jiġi verifikat mill-informazzjoni provduta fil-petizzjoni jekk il-passiġġier 
ġiex infurmat kif xieraq dwar id-drittijiet tiegħu u jekk il-persuni responsabbli ħadux ħsiebu, 
jew jekk kienx hemm ċirkustanzi straordinarji applikabbli għal dan il-każ, u b’hekk jiġi eskluż 
id-dritt għal kumpens. Jidher li l-passiġġier madankollu ġie offrut post fuq titjira oħra u 
inbidlitlu r-rotta sad-destinazzjoni finali tiegħu, li hija konformi mal-obbligi tat-trasportatur 
skont ir-Regolament. Billi mill-informazzjoni mogħtija, id-dewmien tal-ewwel titjira fil-każ 
tal-petizzjonant jidher li sar fir-Renju Unit, l-NEB relevanti biex jindirizza l-ilment tal-
petizzjonant għandu jkun l-NEB tar-Renju Unit. L-NEB maħtur fir-Renju Unit hu: 

L-Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili
Room K401
CAA House
45-59 Kingsway
London
WC2B 6TE

Il-Kummissjoni mhix kompetenti biex tindirizza lmenti individwali, li huwa l-kompitu tal-
Korpi Nazzjonali ta’ Infurzar. Il-Kummissjoni tintervieni biss jekk ikun hemm serje ta’ 
każijiet li jagħtu xhieda tat-tnaqqis ta’ infurzar tar-Regolament minn Stat Membru.
Madankollu, il-passiġġiera għandhom ikunu jafu li l-evalwazzjoni tal-NEB mhix legalment 
vinkolanti. Għaldaqstant, jista’ jkun fl-interess tagħhom ukoll li jieħdu parir legali dwar l-użu 
ta’ mezzi ta’ rimedju disponibbli fil-livell nazzjonali, kif indikat hawn fuq fir-rigward ta’ 
kwistjonijiet relatati mal-bagalji, jekk iqisu li hemm possibilità li d-drittijiet tagħhom ma 
ġewx rispettati. 

F’dan il-każ, il-Kummissjoni tifhem li l-ENAC, fid-dawl tal-ilment tal-petizzjonant, 
irrakkomanda lill-passiġġier biex jagħmel użu mill-proċeduri tal-qorti. F’dan ir-rigward, il-
Kummissjoni tixtieq tindika li m’għandha l-ebda kompetenza biex tannulla deċiżjoni minn 
NEB dwar l-opinjoni tiegħu fuq ilment individwali u ma tistax tgħin lill-petizzjonant f’dan il-
każ, li għad għandu l-possibilità li jitla’ l-qorti jew biex isegwi t-talba tiegħu quddiem l-
Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili fir-Renju Unit, li tidher il-korp adattat li għandu jiġi kkuntattjat 
u mhux l-ENAC.

Billi s-servizzi tal-Kummissjoni qed jiltaqgħu regolarment mal-NEBs b’mod partikolari biex 
jiġi żgurat ċertu livell ta’ koperazzjoni bejniethom, u minkejja li l-aqwa prattiki li jiġu 
żviluppati mhumiex legalment vinkolanti, madankollu mhumiex se jiġbdu l-attenzjoni tal-
ENAC u tal-NEBs oħra għal din il-kwistjoni u jinsistu dwar l-importanza li kull passiġġier 
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jingħata risposta fi kwalunkwe każ, u li l-każ jiġi trasferit lill-korp xieraq, jekk meħtieġ. 
Minkejja li jidher li f’dan il-każ l-ENAC ma trasferixxiex il-każ lis-CAA fir-Renju Unit, 
intervena huwa stess fil-każ tal-petizzjonant u provda risposta. 

Konklużjoni
Fir-rigward tal-ewwel inċident, billi l-ebda Korp Nazzjonali ta’ Infurzar mhu maħtur taħt il-
liġi tal-UE biex jindirizza l-kwistjonijiet relatati mal-bagalji, il-passiġġier jista’ jfittex aktar 
għajnuna permezz tal-organizzazzjonijiet nazzjonali tal-konsumatur jew permezz tal-ECC 
Taljan, jew alternattivament, jitla’ l-qorti.

Fir-rigward tat-tieni inċident, il-Kummissjoni tixtieq tindika li l-petizzjonant kellu jindirizza l-
ilment tiegħu lis-CAA tar-Renju Unit u mhux lill-ENAC, li ma kenitx il-korp kompetenti 
inkarigat skont ir-Regolament 261/2004. 

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni tinsisti, b’mod aktar ġenerali, fuq il-fatt li l-Kummissjoni mhix 
f’pożizzjoni li tieħu azzjoni kontra d-deċiżjonijiet maħruġa mill-NEBs dwar ilmenti 
individwali u li d-deċiżjonijiet tal-NEBs mhumiex legalment vinkolanti tant li - minkejja li 
jistgħu jieħdu azzjonijiet ta’ infurzar, pereżempju sanzjonijiet, għal ksur tar-Regolament 
261/2004 – ma jistgħux jobbligaw linja tal-ajru tħallas kumpens għal passiġġier individwali. 

Konsegwentement, il-Kummissjoni tixtieq tipprovdi lill-petizzjonant id-dettalji ta’ kuntatt tal-
ECC fl-Italja kif ukoll ta’ organizzazzjoni nazzjonali tal-konsumatur, sabiex jingħata aktar 
assistenza fir-rigward tal-mezzi ta’ rimedju possibbli:

Ċentru Ewropew tal-Konsumaturi fl-Italja
Via Francesco Gentile, 135
00173  Ruma – ITALJA
Tel. +39 06 44.23.80.90 
Feks: +39 06 45.55.05.58 
indirizz elettroniku: info@ecc-netitalia.it

Centro Tutela Consumatori e Utenti / Verbraucherzentrale Südtirol (CTCU/VZS)
L-indirizz: Via Dodiciville, 2 - IT-39100 Bolzano/Bolzen
Tel.: + 39 04 719 75 597
Feks: + 39 04 719 79 914
Indirizz elettroniku: info@consumer.bz.it
Sit elettroniku: www.consumer.bz.it


