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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar in-nuqqas ta’ reazzjoni tal-linja tal-ajru Spanjola Iberia Spanjol 
wara lment għal dewmien ta’ titjira. Huwa jsostni li l-leġiżlazzjoni Ewropea mhijiex effettiva 
minħabba li din ma tipprevedix sanzjonijiet, bil-konsegwenza li l-linji tal-ajru qed jirreaġixxu 
għal ilment biss meta tiġi mressqa kawża. Il-petizzjonant jistieden lill-Parlament Ewropew 
biex jagħmel ir-regoli aktar effettivi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Mejju 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

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

Il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza qabel kollox li skont ir-Regolament 261/2004 dwar id-
drittijiet tal-passiġġieri li jivvjaġġaw bl-ajru1, f'każ ta' dewmien, dawn id-drittijiet tal-
passiġġieri għandhom japplikaw:

- il-provvediment ta' kura mill-kumpanija tal-ajru (telefonati, xorb, ikel, akkomodazzjoni, 
trasport lejn u mill-post tal-akkomodazzjoni);
                                               
1 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.
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- id-dritt għar-rimborż tal-biljett jekk wara dewmien ta' ħames sigħat, il-passiġġier jiddeċiedi 
li ma jkomplix il-vjaġġ;

- id-dritt għal kumpens meta l-passiġġier jasal fid-destinazzjoni tiegħu b'dewmien ta' mill-
anqas tliet sigħat, sakemm id-dewmien ma jkunx ikkawżat minn ċirkostanzi straordinarji li ma 
setgħux jiġu evitati anke jekk ikunu ttieħdu l-miżuri kollha raġonevoli1. 

Mill-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant jidher illi hu ppreżenta lment mal-kumpanija 
dwar id-dewmien tat-titjira tiegħu. Madankollu, hu ma jindikax jekk l-ilment huwiex relatat 
ma' nuqqas ta' assistenza u kura waqt id-dewmien jew relatat ma' talba għal kumpens. F'dan l-
aħħar każ, huwa xieraq li jiġi ppreċiżat li d-dritt għal kumpens mhuwiex dritt awtomatiku, 
peress li l-kumpanija tista' tagħti prova tal-eżistenza ta' ċirkostanzi straordinarji li kkawżaw il-
waqfa tal-vjaġġ. Huwa primarjament f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-qrati biex 
jiddeterminaw jekk dawn iċ-ċirkostanzi kinux eżistenti. Madankollu, il-petizzjonant jindika li 
ma rċevix risposta wara xahar. 

Meta passiġġier ma jkunx sodisfatt bil-mod kif l-ilment tiegħu qed jiġi indirizzat mill-
kumpanija tal-ajru jew ma jkunx irċieva risposta, hu jista' jippreżenta ilment mal-Korp 
Nazzjonali ta' Infurzar - NEB inkarigat mill-applikazzjoni tar-regolament, jew fl-Istat 
Membru fejn sar l-inċident jew, jekk dan seħħ f'pajjiż terz, fil-pajjiż tad-destinazzjoni tat-
titjira. F'dan il-każ, il-korp nazzjonali ta' infurzar kompetenti huwa dan:

Agencia Estatal de Seguridad Aérea
División de Calidad y Protección al Usuario.
Avda. General Perón 40, Acceso B, (Recepción planta 1ª) 
28020 MADRID          
Tel.: + 34 91 396 82 10
http://www.seguridadaerea.es/

Madankollu, huwa importanti li jiġi nnutat li l-opinjoni tal-korp nazzjonali ta' infurzar mhijiex 
legalment vinkolanti għall-kumpanija tal-ajru. Il-korpi nazzjonali ta' infurzar jistgħu 
jissanzjonaw lill-kumpaniji għan-nuqqas ta' rispett tar-regolament, iżda dawn l-azzjonijiet 
huma indipendenti mir-riżoluzzjoni tal-ilmenti individwali tal-passiġġieri.

Għalhekk jista' jkun fl-interess tal-petizzjonant li jitlob opinjoni legali dwar il-mezzi tar-
riżoluzzjoni tat-tilwim disponibbli fil-livell nazzjonali jekk hu jqis li d-drittijiet tiegħu ma 
ġewx rispettati. Dawn il-mezzi jippermettu b'mod ġenerali lil min jagħmel l-ilment biex 
jeżerċita d-drittijiet tiegħu b'mod aktar dirett u personali, minħabba li l-qrati nazzjonali biss 
għandhom l-awtorità li jagħtu kumpens. 

Teżisti wkoll Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar li għandha l-għan li ttejjeb u 
tissimplifika r-riżoluzzjoni tat-tilwim transkonfinali u tnaqqas l-ispejjeż tagħhom:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_mt.htm

Fir-rigward ta' dan it-tilwim transkonfinali, il-konsumaturi jistgħu jiksbu l-informazzjoni u l-
                                               
1 Kawżi Konġunti C-402/07 u C-432/07, Stugeon e.a.
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assistenza neċessarja speċjalment min-netwerk taċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi fil-pajjiż 
ta' residenza tagħhom. Il-lista tan-netwerk taċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi hija 
disponibbli fil-websajt tad-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi tal-Kummissjoni 
fl-indirizz li ġej:
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tikkontrolla l-applikazzjoni tar-Regolament 261/2004 mill-Istati Membri, u 
tenfasizza li kull Stat Membru stabbilixxa reġim ta' sanzjonijiet maħsuba għall-kumpaniji li 
ma jirrispettawx ir-regolament1. Madankollu, il-Kummissjoni attwalment qed teżamina l-
għażliet differenti possibbli fir-rigward tad-drittijiet tal-passiġġieri li jivvjaġġaw bl-ajru fil-
qafas ta' valutazzjoni tal-impatt. Kif ġie enfasizzat fil-Komunikazzjoni tal-11 ta' April 20112, 
l-implimentazzjoni effettiva tad-drittijiet tal-passiġġieri, iżda wkoll l-aċċess tal-passiġġieri 
għall-informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom, l-ipproċessar aktar uniformi u rapidu tal-
ilmenti u mekkaniżmi ta' riżoluzzjoni tat-tilwim sempliċi u mhux għalja, huma fost l-objettivi 
prinċipali ta' reviżjoni futura.

                                               
1 Dokument ta' ħidma tal-Kummissjoni li jakkumpanja l-Komunikazzjoni COM(2011) 174 
finali.
2 COM (2011) 174 finali.


