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Awstrijaka, dwar il-mod kif il-linji tal-ajru jimmaniġġjaw il-bagalji tal-
passiġġieri li ma jaslux fid-destinazzjoni

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-mod kif il-linji tal-ajru jimmaniġġjaw bagalji li ma jaslux fid-
destinazzjoni. Huwa jħeġġeġ lill-UE tieħu miżuri stretti sabiex tobbliga lil-linji tal-ajru biex 
isegwu proċeduri li jkunu adegwati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Marzu 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-leġiżlazzjoni internazzjonali u tal-UE eżistenti tipprovdi 
regoli dwar il-protezzjoni tal-passiġieri tal-ajru f'każ ta' problemi relatati mal-bagalji. Dawn 
huma l-Konvenzjoni ta' Montreal1 u r-Regolament 889/20022 li jittrasponu l-Konvenzjoni fil-
Liġi tal-UE li tinkludi d-dispożizzjoni fir-rigward tar-responsabbiltà ta’ trasportatur bl-ajru 
f'każ ta' telf, ħsara jew dewmien ta' bagalji.
F'każ ta' problemi tal-bagalji, il-passiġieri jistgħu, taħt ċeri kondizzjonijiet, ikunu intitolati 

                                               
1 Il-Konvenzjoni għall-Unifikazzjoni ta’ Ċerti Regoli għat-Trasport Internazzjonali bl-Ajru (Montreal, 
28 ta'Mejju 1999)
2 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 ĠU L 140, 30.5.2002, p. 2.
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għal kumpens li hu limitat għal madwar €1,220 sakemm ma jkunx sar qbil għal limitu ogħla 
bejn it-trasportatur u l-passiġġier. F'każ ta' ħsara jew telf ta' bagalji, il-kumpanija tal-ajru 
mhijiex responsabbli jekk il-ħsara jew it-telf ikun kawża ta' kwalità jew difett inerenti għall-
bagalji. F'każ ta' dewmien tal-bagalji, il-kumpanija tal-ajru ma għandiex tkun responsabbli 
meta tkun ħadet il-miżuri raġonevoli kollha biex tevita d-danni li jirriżultaw mid-dewmien tal-
bagalji jew f'każ li kien impossibbli li jittieħdu tali miżuri. Fil-każ ta' bagalji tal-idejn, inklużi 
oġetti personali, il-kumpanija tal-ajru hi responsabbli biss jekk il-ħsara tirriżulta minn nuqqas 
min-naħa tagħha.

F'każ ta' ħsara, dewmien, telf jew qerda tal-bagalji, il-passiġġieri għandhom jilmentaw bil-
miktub mal-linja tal-ajru malajr kemm jista' jkun. Hemm limitu ta' żmien ta' sebat ijiem biex 
isir ilment fil-każ ta' ħsara tal-bagalji, u 21 ġurnata fil-każ ta' dewmien, fiż-żewġ każijiet mid-
data li fiha l-passiġġieri jirċievu l-bagalji.

Meta l-passiġġieri ma jkunux sodisfatti mill-mod kif jiġi ttrattat l-ilment tagħhom mil-linja 
tal-ajru, jistgħu jfittxu parir legali u rimedju permezz tal-qrati nazzjonali peress li dawn biss 
jistgħu joffru kumpens f'tali ċirkustanzi abbażi tar-regoli eżistenti deskritti hawn fuq. Biex 
jaffermaw id-drittijiet tagħhom, jistgħu, pereżempju, jagħmlu użu mill-proċedura Ewropea 
għal talbiet żgħar (istituzzjonata permezz tar-Regolament 861/20071. Għal aktar assistenza, il-
Kummissjoni tissuġġerixxi li l-petizzjonant jagħmel kuntatt maċ-Ċentru Ewropew tal-
Konsumatur (ECC-Net) fil-pajjiż ta’ residenza tiegħu.

Hemm lista ta' ċentri disponibbli fuq il-websajt tad-dipartiment responsabbli tal-Kummissjoni 
(DĠ Saħħa u Konsumaturi):
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/index_en.htm
Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li fil-qafas tal-proposta tagħha tal-"pakket 
dwar l-ajruporti" tal-1.12.2011, tressqet reviżjoni tar-regoli dwar is-servizzi ta’ 
groundhandling, inklużi servizzi tal-immaniġġjar tal-bagalji, mill-Kummissjoni stess. Il-
proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan li ttejjeb il-kwalità u l-effiċjenza tas-servizzi tal-
groundhandling. Aktar informazzjoni hi disponibbli hawnhekk: 
http://ec.europa.eu/transport/air/airports/ground_handling_market_en.htm

Konklużjoni
Mistoqsijiet relatati ma' problemi ta' bagalji ġew inklużi fil-Konsultazzjoni Pubblika dwar 
reviżjoni possibbli tar-Regolament 261/20042 imwettqa mill-Kummissjoni mid-19 ta' 
Diċembru 2011 sal-11 ta' Marzu 2012. Abbażi tar-riżultati tal-Konsultazzjoni Pubblika u l-
Valutazzjoni tal-Impatt li jmiss, il-Kummissjoni biħsiebha tressaq proposta biex temenda dan 
ir-Regolament sal-aħħar tal-2012. Din il-proposta tista' tinkludi dispożizzjonijiet relatati mal-
bagalji u/jew tkun akkumpanjata b’emendi għar-Regolament 889/2002. Is-suġġerimenti li 
ressaq il-petizzjonant huma utli ħafna f'dan il-kuntest.

                                               
1 Regolament (KE) N° 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2007 li jistabbilixxi 
Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, ĠU L 199, tal-31.7.2007, p.1.
2 Ir-Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Frar 2004 li jistabbilixxi ir-
regoli komuni ta’ kumpens u għajnuna lill-passiġġieri fil-każ ta’ tiċħid ta’ tlugħ u kanċellazzjoni jew dewmien 
fit-tul tat-titjiriet, ĠU L46, tas-17.2.2004, p. 1
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Sadanittant, kif ġie iddikjarat fit-tweġiba tagħha għall-mistoqsija parlamentari dwar l-istess 
suġġett,1 għalkemm in-numru ta' bagalji mitlufa x’aktarx li jonqos, il-Kummissjoni se tkompli 
tippromwovi s-sensibilizzazzjoni tal-passiġġieri dwar ir-regoli applikabbli, u tissorvelja l-
azzjonijiet tal-Istati Membri biex tiżgura li tali regoli qed jiġu applikati.

                                               
1 E-002711/2012, http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/search.do?language=EN.


