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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1320/2010, imressqa minn Encarnación La Spina, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar il-fatt li l-kumpanija Ryanair ma ħallithiex titla’ fuq titjira 
domestika fi Spanja b’permess ta’ residenza

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tilmenta li hija ma tħallietx titla’ fuq titjira tar-Ryanair minn Valenzja għal 
Madrid abbażi tal-fatt li fuqha hija kellha biss permess ta’ residenza. Il-kumpanija inkwistjoni 
avżatha li hija setgħet tivvjaġġa biss b’passaport.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Frar 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011

L-Artikolu 2 tar-Regolament [KE] 261/20041 jistabbilixxi d-definizzjoni ta’ “il-fatt li persuna 
ma tħallietx titla” bħala “tiċħid għat-trasport ta’ passiġġieri fuq titjira, minkejja li ppreżentaw 
lilhom infushom biex jitilgħu taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 3(2), ħlief għal fejn 
hemm raġunijiet raġonevoli biex ma jitħallewx jitilgħu, bħal raġunijiet ta’ saħħa, sikurezza u 
sigurtà, jew dokumentazzjoni tal-ivvjaġġar mhux xierqa”.

                                               
1 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.
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Għaldaqstant, il-passiġġieri li jippreżentaw ruħhom fiċ-check-in mingħajr id-dokumentazzjoni 
tal-identità meħtieġa għall-ivvjaġġar bl-ajru bi prinċipju jistgħu ma jitħallewx jitilgħu fuq it-
titjira bbukkkjata tagħhom mil-linja tal-ajru. Il-passiġġieri li jiffaċċjaw din is-sitwazzjoni 
mhumiex intitolati għal drittijiet ta’ rimborż jew rotta differenti skont dan ir-Regolament.

Madankollu, id-definizzjoni ta’ x’tip ta’ dokumentazzjoni hija meħtieġa għall-ivvjaġġar hija 
kwistjoni relatata mal-liġi dwar is-sigurtà nazzjonali.  Din hija kwistjoni differenti minn dik 
tar-rekwiżit kummerċjali ta’ trasportatur sabiex jiġi ppreżentat ċertu tip ta’ dokument fiċ-
check-in għal raġunijiet proċedurali interni tal-kumpanija. Il-kundizzjonijiet ġenerali tat-
trasportatur tal-ajru Ryanair jindikaw li huma biss passaport validu jew karta tal-identità 
valida li huma aċċettati bħala dokumenti tal-ivvjaġġar u li ma jaċċettax it-“tarjeta de 
residente”1 (http://www.ryanair.com/es/terminos-y-condiciones). Il-legalità ta’ din il-prattika 
jeħtieġ li tiġi analizzata abbażi tal-liġijiet dwar il-konsumaturi u liġi dwar is-sigurtà rilevanti 
fil-livell tal-UE u fil-livell nazzjonali. 

L-Artikolu 21(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistipula li kull ċittadin 
tal-Unjoni għandu d-dritt li jmur minn post għal ieħor u li joqgħod liberament fit-territorju tal-
Istati Membri, salvi l-limitazzjonijiet u l-kondizzjonijiet stabbiliti fit-Trattati u d-
dispożizzjonijiet meħuda sabiex dan jitwettaq. Il-limitazzjoniiet u l-kundizzjonijiet rispettivi 
jistgħu jinsabu fid-Direttiva 2004/38/KE2. 

L-Artikolu 5(1) tad-Direttiva jipprevedi li ċ-ċittadini tal-UE għandhom dritt jidħlu fi Stat 
Membru b’karta tal-identità jew passaport validi. Kif jista’ jiġi dedott mill-Artikolu 4(3) tad-
Direttiva, il-karti tal-identità msemmija fl-Artikolu 5(1) tad-Direttiva huma karti tal-identità 
maħruġa mill-Istati Membri liċ-ċittadini tagħhom stess.

L-Artikolu 5(4) tad-Direttiva jipprovdi għal regoli dwar il-qsim tal-konfini mingħajr karta tal-
identità jew passaport nazzjonali validi. Ċittadini tal-UE li jkunu qed jippruvaw jidħlu fi Stat 
Membru mingħajr dokument tal-ivvjaġġar għandhom jingħataw kull opportunità raġonevoli 
mill-awtoritajiet nazzjonali biex jagħtu prova li huma għandhom dritt ta’ dħul jekk jiġu 
stabbiliti l-identità u n-nazzjonalità tagħhom.

Ir-regoli msemmijin aktar ’il fuq huma indirizzati lill-Istati Membri u huma mingħajr ħsara 
għad-dritt tal-linji tal-ajru li jippreskrivu r-regoli tagħhom dwar id-dokumenti tal-ivvjaġġar 
aċċettati. Il-linji tal-ajru għandhom dritt iwettqu kontrolli tal-identità fi ħdan qafas 
kummerċjali, għal skopijiet ta’ sigurtà jew identifikazzjoni, fuq titjiriet transkonfinali kif ukoll 
fuq titjiriet domestiċi. Jekk jiġu soġġetti għal dan it-tip ta’ kontroll, iċ-ċittadini tal-UE 
għandhom dritt jagħtu prova tal-identità tagħhom billi jippreżentaw karta tal-identità jew 
passaport nazzjonali validi. Dan huwa bla ħsara għall-fatt li l-linji tal-ajru ma jistgħux iwettqu 
kontrolli tal-passaporti minflok il-kontrolli fil-fruntieri li tneħħew fejn jidħlu titjiriet bejn 
pajjiżi fiż-żona Schengen.

Id-dokument ta’ residenza Spanjola li l-petizzjonanta ppreżentat fiċ-check-in ma jistax ikun 

                                               
1 Ta’min jinnota li fil-liġi Spanjola t-“tarjeta de residente” tiċċertifika r-residenza fi Spanja, iżda ma 

tiċċertifikax l-identità tad-detentur tagħha.
2 Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar id-drittijiet taċ-

ċittadini tal-Unjoni u l-membri tal-familja tagħhom sabiex jiċċaqalqu u jjirrisjedu liberament fit-
territorji tal-Istati Membri, ĠU L 158 tat-30.4.2004, p. 77.  



CM\879010MT.doc 3/3 PE473.738v01-00

MT

karta tal-identità nazzjonali billi hija mhijiex ċittadina Spanjola.  Ir-rifjut tal-karta ta’ 
residenza tagħha mill-persunal tar-Ryanair ma jmurx kontra r-regola ġenerali tad-Direttiva 
jiġifieri li ċ-ċittadini tal-UE għandu jkollhom karta tal-identità jew passaport nazzjonali validi 
biex jidħlu fi Stat Membru li mhuwiex dak taċ-ċittadinanza tagħhom u jirresiedu hemmhekk.


