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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1282/2011, imressqa minn Frej Mikael Valdemar Holmberg, ta' 
ċittadinanza Finlandiża, dwar l-applikazzjoni tar-Regolament 261/2004/KE li 
jistabbilixxi regoli komuni dwar kumpens u assistenza lill-passiġġieri fl-
eventwalità ta’ imbark miċħud fuq ajruplan u ta’ kanċellazzjoni jew 
dewmien twil ta’ titjiriet.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ipprenota titjiriet ma’ WIZZ Air, kumpanija tal-ajru bl-irħis Pollakka. Il-
kumpanija kkanċellat il-parti finali minn Varsavja għal Ǻbo u ssostitwietha b’titjira minn 
Gdansk għal Ǻbo. Il-petizzjonant ikklejmja u kiseb biss kumpens parzjali għall-ispiża żejda li 
kellu jagħmel, minħabba li t-titjira li huwa għażel ma kinitx ġarriera bl-irħis. Huwa 
jikkontesta l-konformità ta’ dak l-argument mar-Regolament, b’mod speċjali meta ma hemm 
l-ebda alternattiva ta’ titjira bl-irħis. Huwa qed jagħmel xi suġġerimenti għat-titjib tar-
Regolament

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Marzu 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012.

L-Artikoli 5 u 8 tar-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 li jħassar 
ir-Regolament (KEE) Nru 295/911, jiddikkjaraw li passiġġier għandu dritt għal assistenza għal 
rotta differenti, “taħt kondizzjonijiet tat-trasport paragunabbli” f’sitwazzjonijiet fejn it-titjira 
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tiegħu tiġi kkanċellata b'avviż qasir.  

Il-Kummissjoni tikkunsidra li l-kondizzjonijiet tat-trasport paragunabbli jinkludu trasport fl-
istess klassi bħal dik tal-biljett mixtri (i.e. klassi ekonomika għal klassi ekonomika). Ir-
Regolament ma jagħmel l-ebda distinzjoni bejn kumpanija tal-ajru bl-irħis u tipi ta’ kumpaniji 
tal-ajru oħra.

L-Artikolu 16.2.1 tal-Kondizzjonijiet Ġenerali tat-Trasport tal-Wizz Air, li jiddikjara li rotta 
differenti tiġi offruta biss mis-servizzi tal-Wizz Air jew "mis-servizzi ta’ kumpaniji tal-ajru 
bl-irħis oħra" ma jidhirx li jissodisfa dan ir-rekwiżit u jidher li jmur kontra l-esklużjoni tar-
rinunzja fl-Artikolu 15 tar-Regolament u għalhekk huwa null u bla effett.

L-Istati Membri huma responsabbli għall-applikazzjoni u l-infurzar tar-Regolament vis-à-vis 
l-kumpaniji tal-ajru.  F’dal-każ il-kwistjoni taqa’ fil-ġurisdizzjoni tal-Korp Nazzjonali tal-
Infurzar Pollakk li jista’ jiġi kkuntattjat f’dan l-indirizz

Il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Passiġġieri
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02-247 Varsavja
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Alternattivament, il-passiġġieri jistgħu jiddeċiedu li jieħdu parir legali u jressqu l-każ 
tagħhom quddiem qorti nazzjonali peress li din biss tista’ toffri kumpens f’tali ċirkostanzi.  
F’dan ir-rigward ta’ min wieħed isemmi r-Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-11 ta’ Lulju 
2007 li jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar1 li stabbilixxa proċedura Ewropea 
għas-soluzzjoni ta’ tilwim transkonfinali żgħir ta’ din in-natura.  Il-passiġġieri jridu jkunu 
konxji li hemm limiti ta’ żmien biex wieħed iressaq każ quddiem qorti u jistgħu jitilfu d-dritt 
tagħhom li jieħdu azzjoni legali sakemm ma jagħmlux dan f’qafas ta’ żmien definit.

Konklużjoni

Il-websajt www.airpassengerrights.eu tipprovdi lill-petizzjonant b’informazzjoni ulterjuri 
dwar id-drittijiet tagħhom skont din il-leġiżlazzjoni.

Skont il-liġi tal-UE, ilmenti bħal dawk tal-petizzjonant huma kwistjoni tal-Korpi Nazzjonali 
tal-Infurzar maħtura skont ir-Regolament 261/2004, jew inkella l-petizzjonant jista’ jmur 
direttament għand qorti nazzjonali. Il-Kummissjoni tissuġġerixxi għalhekk li l-petizzjonant 
jippreżenta l-ilment tiegħu għand il-Korp Nazzjonali tal-Infurzar Pollakk jew għand il-Qorti 
nazzjonali kompetenti.

Fuq is-suġġerimenti tal-petizzjonant għat-titjib ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni, fil-
Komunikazzjoni tagħha lill-Parlament Ewropew tad-19.12.11 (Viżjoni Ewropea għall-
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passiġġieri: Komunikazzjoni dwar id-drittijiet tal-passiġġieri fil-mezzi kollha tat-trasport 
(COM(2011)898), iddikjarat li se tirrevedi l-funzjonament tar-Regolament (KE) 
Nru 261/2004 dwar id-drittijiet tal-passiġġieri li jkunu qed jivvjaġġaw bl-ajru, fil-valutazzjoni 
tal-impatt tiegħu li jmiss. Il-Kummissjoni nediet Konultazzjoni Pubblika f’Diċembru 2011 
biex tiġbor proposti mill-partijiet interessati dwar reviżjoni eventwali tar-Regolament, li 
għalqet fis-16 ta’ Marzu 2012. Abbażi tar-riżultat ta’ din il-Konsultazzjoni Pubblika u l-
Valutazzjoni tal-Impatt li jmiss, il-Kummissjoni biħsiebha tressaq proposta biex temenda dan 
ir-Regolament sal-aħħar tal-2012.  Il-maġġoranza tas-suġġeriment li ressaq il-petizzjonant 
ġew inkorporati f’din il-ħidma. 


