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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0322/2011, imressqa minn Josep Miquel Gascon Baz, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, dwar l-allegat rifjut minn Air France li tibdel il-
biljetti tal-ajru tiegħu għall-Ġappun 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant xtara erba’ biljetti tal-ajru għall-Ġappun minn fuq l-Internet, għalih u għal 
familja tiegħu, mil-linja tal-ajru Air France qabel l-inċident nukleari li sofra l-Ġappun. Huwa 
kkuntattja l-linja tal-ajru, li qed tirrifjuta li tibdillu l-biljetti għal destinazzjoni oħra, u tgħid li 
t-tip ta’ biljett elettroniku li huwa xtara ma jippermettix li jinbidel. Il-petizzjonant mhux biss 
qed jitlob l-għajnuna biex isolvi l-problema tiegħu, iżda qed jitlob ukoll li l-Unjoni Ewropea 
tagħmel liġijiet biex tipprevieni dan it-tip ta’ mġiba mil-linji tal-ajru, liema mġiba tagħmel 
ħsara lill-interessi taċ-ċittadini. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Ġunju 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

Il-petizzjonant jippreżenta każ mhux tipiku fejn it-tibdil fil-kundizzjonijiet tal-pajjiż ta’ 
destinazzjoni, wara li nxtara biljett, wassal biex il-petizzjonant ibiddel fehemtu.  Mill-
informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, jidher li m’hemm l-ebda evidenza ta’ azzjoni mit-
trasportatur li tikser il-liġi tal-UE jew li titlob azzjoni leġiżlattiva. Għandu jiġi nnutat li n-
natura tal-inċident nukleari msemmi mill-petizzjonant ma wasslitx għal deċiżjoni, la mil-linja 
tal-ajru u lanqas mill-awtoritajiet Ġappuniżi, li tiġi kkanċellata t-titjira jew li jingħalaq l-
ajruport tad-destinazzjoni. 
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Għandu jiġi nnutat li l-valutazzjoni tal-periklu potenzjali li wieħed jivvjaġġa lejn żona li fiha 
hemm kriżi speċifika u t-twissijiet tal-ivvjaġġar sussegwenti huma r-responsabilità tal-Istati 
Membri, li jistgħu jivvalutaw b’mod differenti r-riskji involuti u jistgħu wkoll jagħtu pariri 
differenti lill-passiġġieri, kif kien il-każ fir-rigward tas-sitwazzjoni tal-Ġappun. Għal aktar 
informazzjoni dwar it-twissijiet tal-ivvjaġġar, il-passiġġieri huma rrakkomdandati 
jikkonsultaw il-portal - “Protezzjoni Konsulari għaċ-ċittadini tal-UE”

http://ec.europa.eu/consularprotection/

Meta l-gvernijiet jippubblikaw twissijiet tal-ivvjaġġar uffiċjali, il-linji tal-ajru, għalkemm 
mhumiex obbligati li jagħmlu dan skont il-liġi applikabbli, jistgħu juru rieda tajba u jagħti 
rimborż lill-passiġġieri li jiddeċiedu li ma jivvjaġġawx. Fi kwalunkwe każ, il-passiġġieri 
huma rrakkomandati jikkuntattjaw direttament lil-linja tal-ajru.  Ir-relazzjoni bejn il-
petizzjonant u l-linja tal-ajru fil-fatt hija rregolata mit-termini u l-kundizzjonijiet tal-kuntratt 
tal-ġarr bejniethom. Il-liġi tal-UE titlob li dawn it-termini u l-kundizzjonijiet jiġu kkomunikati 
b’mod ċar qabel ma jinxtara l-biljett, iżda ma timponix xi kontenut speċifiku.  Mill-
informazzjoni pprovduta, jidher li l-biljetti speċifiċi mixtrija mill-petizzjonant kienu jinkludu 
limitazzjonijiet fir-rigward tal-possibilità li jsiru xi bidliet jew saħansitra li jiġu kkanċellati l-
biljetti. Huwa loġiku li wieħed jassumi li dawn il-kundizzjonijiet wasslu biex il-prezz tal-
biljett stess jonqos, meta mqabbel ma’ biljetti oħra li huma soġġetti għal kundizzjonijiet aktar 
flessibbli. Billi qabel ma’ dawn it-termini u kundizzjonijiet, il-petizzjonant assuma r-riskju ta’ 
avvenimenti futuri, minbarra dawk li jirrigwardaw il-linja tal-ajru, li minħabba fihom il-vjaġġ 
fih innifsu jista’ jsir inutli jew ma jibqax rilevanti. 

Dan it-tip ta’ sitwazzjoni jista’ jiġi evitat permezz ta’ polza tal-assigurazzjoni għall-
kanċellazzjoni, li sikwit tiġi offruta mil-linja tal-ajru stess jew li tista’ tinxtara separatament. 
Loġikament, tali polza timplika spiża ikbar u għandha dejjem tibqa’ fakultattiva.
  

Konklużjoni

Is-sitwazzjoni ppreżentata mill-petizzjonant, għalkemm hija ta’ dispjaċir, ma titlobx azzjoni 
regolatorja speċifika. Mingħajr preġudizzju għar-regoli speċifiċi li jipproteġu d-drittijiet tal-
passiġġieri li jivvjaġġaw bl-ajru, pereżempju fir-Regolamenti 261/2004 u 1008/2008, 
kwalunkwe azzjoni li tista’ tillimita l-ħila tat-trasportaturi li jistabbilixxu b’mod liberu n-
nollijiet u r-rati tal-ajru, u l-kundizzjonijiet marbuta magħhom, għandha tiġi ppjanata bir-
reqqa biex jiġi evitat tfixkil li fl-aħħar mill-aħħar imur kontra l-interessi tal-konsumaturi billi 
jkunu qed jitnaqqsu l-alternattivi għad-dispożizzjoni tagħhom, l-aċċess għat-trasport bl-ajru, 
il-kompetizzjoni bejn il-linji tal-arju, u fl-aħħar nett billi jiżdiedu l-prezzijiet u tonqos il-
produttività.


