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Suġġett: Petizzjoni 0253/2012, imressqa minn Horst-Albert Jung, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 li 
jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għall-passiġġieri 
fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u fil-każ ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil 
ta’ titjira

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jiddenunzja l-applikazzjoni, mill-kumpanija tal-ajru Iberia, tar-Regolament 
(KE) Nru 261/2004 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għall-
passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u fil-każ ta’ kanċellazzjoni jew dewmien twil ta’ 
titjira. Il-petizzjonant ħa l-passi kollha previsti fir-Regolament fir-rigward tat-talbiet ta’ 
kumpens, iżda ma kiseb xejn. Huwa jqis li l-awtoritajiet kompetenti ma ħaduhx bis-serjetà u li 
l-kumpanija tal-ajru qed ittawwal l-ipproċessar adegwat tal-ilment tiegħu u qed tistenna sa ma 
huwa jieħu azzjoni legali. Madanakollu, il-petizzjonant ma jixtieqx jieħu passi legali 
minħabba fl-ispejjeż li dan tinvolvi. Huwa jqis li Iberia qed tagħmel dan apposta u li din il-
kumpanija tal-ajru mhux qed tieħu r-Regolament bis-serjetà. Huwa jitlob li ssir inkjesta dwar 
il-każ tiegħu u – billi jissoponi li dan mhux l-uniku wieħed – huwa jitlob, b’mod ġenerali, l-
applikazzjoni effettiva tar-Regolament mill-kumpaniji tal-ajru u l-awtoritijiet kompetenti 
kkonċernati.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta' Ġunju 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

"Fit-23 ta' Ottubru 2008 l-Petizzjonant kien passiġġier fuq titjira mal-Iberia minn Sao Paulo 
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(il-Brażil) lejn Dusseldorf b'konnessjoni via Madrid.  It-titjira minn Sao Paulo lejn Madrid 
kienet soġġetta għal dewmien ta' seba' sigħat u għaxar minuti u dan wassal biex il-
Petizzjonant jitlef it-titjira ta' konnessjoni tiegħu lejn Dusseldorf. Il-Petizzjonant talab 
kumpens għad-dewmien mill-Iberia skont ir-Regolament (KE) 261/2004 1(ir-"Regolament"). 
L-Iberia rrifjutat it-talba tal-Petizzjonant fuq il-bażi li l-kawża tad-dewmien kienet minħabba 
"ċirkustanzi straordinarji" li jeżentaw lil trasportatur tal-ajru milli jkollu jħallas kumpens. Il-
Petizzjonant isostni, f'ittri differenti, li l-Iberia pprovdiet informazzjoni kontradittorja dwar il-
kawżi tad-dewmien peress li fil-bidu ddikkjarat li dan ġara minħabba konġestjoni tal-ispazju 
tal-arju u aktar tard li kien kaġun ta' ħsara teknika.  Il-Petizzjonant ma kienx sodisfatt b'din ir-
risposta u ressaq ilment mal-LBA, il-Korp Nazzjonali tal-Infurzar Ġermaniż li bagħat lill-
Petizzjonant lura għand l-AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), il-Korp Nazzjonali 
tal-Infurzar Spanjol, peress li l-inċident seħħ fil-ġurisdizzjoni ta' Spanja.

L-AESA investigat l-inċident filwaqt li rrikonoxxiet l-ilment tal-Petizzjonant u kkonkludiet li 
l-kawża tad-dewmien ma kinetx tikkwalifika bħala "ċirkustanzi straordinarji" li jippermettu li 
l-Iberia tirrifjuta li tagħti kumpens. Madankollu, l-AESA avżat lill-Petizzjonant jrid jieħu 
azzjoni legali huwa stess jekk il-Iberia xorta tirrifjuta t-talba tiegħu. L-AESA avżat ukoll lill-
Petizzjonant dwar ir-Regolament [KE] 861/2007 tal-11 ta' Lulju 2007, li stabbilixxa l-
Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, li l-għan tagħha hu li tissimplifika u tħaffef is-
soluzzjoni tat-tilwim transkonfinali u li tnaqqas l-ispejjeż tal-pretendent.

Madankollu, il-Petizzjonant ma jixtieqx iġarrab l-ispiża u l-inkonvenjenza talli jieħu azzjoni 
legali, meta wieħed jikkunsidra li l-Iberia qiegħda deliberament tevita l-obbligi tagħha skont 
ir-Regolament, kemm fil-każ tiegħu u kemm fil-każ ta' oħrajn, sakemm ma tittiħedx tali 
azzjoni legali.

Ir-Regolament 261/2004 jistabbilixxi għadd ta' obbligi dwar it-trasportaturi tal-ajru biex 
jipprovdu assistenza (informazzjoni, ikel u xorb ħafif, akkomodazzjoni u rotta 
alternattiva/rifużjonijiet), lill-passiġġieri li jiġu miċħuda li jitilgħu abbord, jew meta t-titjiriet 
tagħhom jiġu kkanċellati b'avviż qasir jew ikunu suġġetti għal dewmien twil.

B’differenza minn sitwazzjonijiet ta' tiċħid ta' tlugħ abbord jew kanċellazzjoni r-Regolament 
ma jipprovdix espressament kumpens għal dewmien, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE madankollu 
ddeċidiet li passiġġier li ddewwem milli jasal fid-destinazzjoni tiegħu b'aktar minn tliet sigħat 
jista' jkun intitolati għal kumpens.  Madankollu, ir-Regolament jeżenta kumpanija tal-ajru 
milli tħallas tali kumpens dment li tkun tista' turi li l-kawża tad-dewmien kienet minħabba 
"ċirkustanzi straordinarji" li ma setgħux jiġu evitati anke jekk ikunu ttieħdu l-miżuri 
raġonevoli kollha. Ħsarat tekniċi, bħal fil-każ tal-Petizzjonant, ġew ikkunsidrati mill-Qorti tal-
Ġustizzja tal-UE li, b'mod ġenerali, ma jissodisfawx dan il-kriterju. Madankollu l-Qorti tal-
Ġustizzja tal-UE kkonfermat li, fl-aħħar mill-aħħar, hi responsabbiltà tal-qrati nazzjonali li 
jiddeċiedu jekk "ċirkustanzi straordinarji" japplikawx f'ċirkustanzi individwali.

Skont it-termini tal-Artikolu 16 tar-Regolament, l-Istati Membri meħtieġa jaħtru Korp 

                                               
1 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 u r-Regolament revokatorju (KEE) Nru 295/91, 17.2.2004, 
ĠU L46, p. 1.
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Nazzjonali tal-Infurzar biex jinvestiga ksur potenzjali ta' din il-leġiżlazzjoni.  Ir-rwol tal-Korp 
Nazzjonali tal-Infurzar huwa li jissorvelja l-applikazzjoni tar-Regolament min-naħa tal-
industrija biex jindirizza l-kwistjonijiet ta' prattika ħażina u jidentifika xejriet possibbli ta' 
nuqqas ta' konformità li jistgħu jwasslu għal dannu lill-konsumatur.  Meta jiġi stabbilit li tali 
ksur sinifikanti jew xejra ta' nuqqas ta' konformità mar-Regolament, il-Korp Nazzjonali tal-
Infurzar se jieħu azzjoni ta' rimedju xierqa, inkluż, fl-aħħar mill-aħħar, is-sanzjonar tat-
trasportatur tal-ajru.  Il-pieni disponibbli għandhom l-għan li jindirizzaw il-kwistjoni ta' dannu 
kollettiv aktar milli jipprovdu rimedju individwali.

Fil-valutazzjoni ta' ilment il-Korp Nazzjonali tal-Infurzar, bħall-AESA, se jipprovdi parir lill-
passiġġieri biex jippermettulhom jieħdu deċiżjoni informata dwar jekk iressqux il-kwistjoni 
quddiem Qorti jew fejn ikun possibbli permezz ta' servizz ta' soluzzjoni alternattiva tat-tilwim 
(ADR).  Uħud mill-Korpi Nazzjonali tal-Infurzar jiffaċilitaw dak il-proċess billi jipprovdu 
opinjoni dwar ilment individwali li l-passiġġier jista' juża biex isostni l-ilment tiegħu. Dan isir 
fuq bażi volontarja u mhuwiex meħtieġ mir-Regolament. Il-parir jew l-opinjoni tal-Korp 
Nazzjonali tal-Infurzar, madankollu, mhuwa vinkolanti la fuq it-trasportatur tal-ajru u lanqas 
fuq il-proċess tal-Qorti.

Għaldaqstant, meta passiġġier ma jkunx sodisfatt b'risposta ta’ kumpanija tal-ajru għal 
kwalunkwe talba għal kumpens, anke meta Korp Nazzjonali tal-Infurzar jiddeċiedi favur il-
passiġġier, huma għandhom imexxu l-kwistjoni direttament permezz tal-qorti nazzjonali jew 
permezz tal-ADR. F'ċerti każijiet il-passiġġieri jistgħu jmexxu wkoll ilment permezz tal-
Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, li l-għan tagħha hu li tissimplifika s-soluzzjoni tat-
tilwim transkonfinali u tnaqqas l-ispejjeż.

Il-Petizzjonant għandu jkun konxju li hemm limiti ta' żmien biex iressaq il-każ quddiem il-
qorti u jista' jitlef id-dritt tiegħu li jieħu azzjoni legali sakemm ma jeżerċitahomx sa' data ta' 
skadenza definita.

Is-sit elettroniku  jipprovdi lill-Petizzjonant b'aktar informazzjoni dwar id-drittijiet tiegħu 
skont din il-leġislazzjoni.

Skont il-liġi tal-UE l-ilmenti jaqgħu f'idejn il-Korp Nazzjonali tal-Infurzar rilevanti jew 
inkella l-Petizzjonant jista' jressaqhom direttament quddiem qorti nazzjonali.  Il-Kummissjoni 
ma għandha l-ebda kompetenza li tinvestiga lmenti individwali. Skont l-informazzjoni 
pprovduta mill-Petizzjonant, il-Korp Spanjol tal-Infurzar kompetenti, l-AESA, jidher li kien 
konformi mal-obbligi tiegħu skont ir-Regolament (KE) 261/2004 billi eżamina l-ilment tal-
Petizzjonant, billi pprovdih b'opinjoni motivata dwar il-każ tiegħu u billi infurmah ukoll dwar 
il-ħtieġa li jieħu l-każ tiegħu quddiem qorti nazzjonali sabiex jikseb rimedju individwali.

Il-Kummissjoni biħsiebha tressaq proposti biex temenda u ttejjeb l-infurzar tar-Regolament 
dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru sal-aħħar tal-2012.  Madankollu, irrespettivament 
mill-eżitu ta' dan ir-rieżami, il-passiġġieri li jkunu qed ifittxu kumpens xorta jeħtieġu jfittxu 
rimedju individwali permezz tal-Qrati, jew permezz ta’ proċessi xierqa tal-ADR, meta 
trasportatur tal-ajru jirrifjuta li jaċċetta responsabbiltà.
"


