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Suġġett: Petizzjoni, 0523/2012 imressqa minn Rudolf Schmitt, ta' ċittadinanza Ġermaniża, 
dwar il-kumpens inadegwat li tatu l-linja tal-ajru Lufthansa wara li ġiet 
ikkanċellata t-titjira bħala riżultat tal-eruzzjoni tal-vulkan Eyjafjallajökull fl-
Islanda.

1. Sommarju tal-petizzjoni

It-titjira tal-petizzjonant ġiet ikkanċellata wara l-eruzzjoni tal-vulkan Eyjafjallajökull fl-
Islanda. Skont il-petizzjonant, il-Lufthansa ma pprovditlux biżżejjed assistenza u l-kumpens 
kien insuffiċjenti. Wara li ressaq ilment dwar dan lill-entità kompetenti Ġermaniża, Luftfahrt-
Bundesamt (LBA), hu kien infurmat li l-proċedura ta' lment kienet ingħalqet għaliex skont ir-
regoli interni tal-LBA, proċeduri ta' lment iridu jingħalqu ladarba l-linja tal-ajru tkun tat 
kumpens ta' 50% tad-danni. Il-petizzjonant jgħid li kien biss terz tad-danni li hu ħa bħala 
kumpens. Il-petizzjonant jemmen li dan it-trattament hu ħażin u jmur kontra r-Regolament 
(KE) Nru 261/2004 li jistabbilixxi regoli komuni għall-kumpens u l-assistenza għal 
passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta' kanċellazzjoni jew dewmien twil ta' titjiriet.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta' Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Nivembru 2012

Il-petizzjonant qed isostni li huwa ma rċeviex assistenza suffiċjenti min-naħa ta’ Luftfahrt-
Bundesamt (LBA), li huwa l-korp kompetenti Ġermaniż (National Enforcement Body – NEB) 
responsabbli mill-implimentazzjoni tar-Regolament Nru 261/2004 dwar id-drittijiet tal-
passiġġieri tal-ajru.
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Il-Kummissjoni tixtieq qabel xejn tenfasizza li l-għeluq tal-ispazju tal-ajru li affettwa ħafna 
pajjiżi f’April 2010 minħabba l-eruzzjoni ta’ vulkan fl-Islanda għandu jitqies bħala 
ċirkustanza straordinarja li teżenta l-kumpaniji tal-ajru mill-ħlas ta’ kumpens lill-passiġġieri. 
Skont ir-Regolament Nru 261/2004 (iktar ’il quddiem ir-”Regolament”) dwar id-drittijiet tal-
passiġġieri tal-ajru1, il-kumpaniji huma madankollu obbligati, anki f’ċirkustanzi straordinarji, 
jiżguraw li l-passiġġieri jirċievu kura u assistenza:

- l-għażla bejn ir-rimbors tal-prezz tal-biljett, l-imbark f’rotta alternattiva kemm jista’ jkun 
malajr jew il-prenotazzjoni mill-ġdid għal data aktar tard;

- il-provvediment ta' kura mill-kumpanija tal-ajru waqt li l-passiġġier ikun qed jistenna l-
imbark f’rotta alternattiva (telefonati, xorb, ikel, akkomodazzjoni, trasport lejn u mill-post tal-
akkomodazzjoni);

Fil-każ u biss fil-każ li l-passiġġier jagħżel li jieħu r-rotta alternattiva, il-kumpaniji tal-ajru 
għandhom dejjem jorganizzaw u jipprovdu huma stess assistenza adegwata lill-passiġġieri.  
Huwa biss fil-każ ta’ ċirkustanzi eċċezzjonali ta’ interuzzjoni fuq skala kbira tat-traffiku tal-
ajru, bħall-għeluq tal-ispazju tal-ajru wara eruzzjoni volkanika li wasslet għall-kanċellazzjoni 
jew għad-dewmien ta’ numru kbir ta’ titjiriet għal diversi ġranet, huwa konċepibbli li ċerti 
passiġġieri jagħmlu l-arranġament tagħhom fir-rigward ta’ imbark f’rotot alternattivi u 
faċilitajiet li kellhom jiġu provduti mill-kumpanija tal-ajru. Huma jistgħu wara jitolbu r-
rimbors tat-totalità tal-ispejjeż tagħhom lill-kumpanija fuq il-bażi ta’ riċevuti safejn dan ikun 
raġjonevoli u proporzjonat fiċ-ċirkustanzi.

Is-sitwazzjoni partikolari li nħolqot minħabba l-inċident volkaniku tal-2010 kienet koperta 
mil-linji gwida tal-Kummissjoni2 intiżi sabiex jgħinu lill-NEBs jimplimentaw regoli f'każijiet 
speċifiċi bħal dawn, mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tar-regolament għal 
sitwazzjonijiet oħra li jinħolqu aktar ta' spiss fis-settur tat-trasport tal-ajru u li jeħtieġu fil-
prinċipju assistenza u kura lill-passiġġieri provduti direttament mill-kumpanija.

Mill-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant jirriżulta li l-kumpanija offrietlu rimbors 
parzjali biss tal-ispejjeż li huwa ġarrab minħabba l-kanċellazzjoni tat-titjira tiegħu. Il-
petizzjonant sussegwentement ikkuntattja lill-NEB Ġermaniż, li kienet l-azzjoni korretta li 
kellha tittieħed, iżda ma kienx sodisfatt mit-trattament tal-każ tiegħu mil-LBA. 

Skont il-linji gwida msemmija hawn fuq, huwa possibbli li l-NEB jiddeciedi li l-kumpanija 
rrispettat l-obbligi tagħha li jirriżultaw mir-regolament billi, fil-forma ta’ assistenza u ta’ 
imbark f’rotta alternattiva, toffri rimbors parzjali tal-ispejjeż imġarrba mill-passiġġieri 
minħabba l-interuzzjoni ta’ vjaġġ. Fi kliem ieħor, il-kumpaniji tal-ajru huma obbligati, fid-
dawl tal-prinċipju ta’ proporzjonalità u tal-objettivi tar-regolament, jirrimborsaw l-ispejjeż tal-
imbark f’rotta alternattiva u ta’ assistenza tal-passiġġieri tal-ajru sa ammont raġjonevoli u 
                                               
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.

2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2011_ash-cloud-crisis-guidelines-for-
interpretation.pdf
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proporzjonat, skont iż-żmien ta' stennija u ċ-ċirkustanzi partikolari kollha tal-każ inkwistjoni.  
Huma l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-qrati nazzjonali li għandhom iwettqu analiżi 
skont il-każ partikolari sabiex jiġi determinat il-karattru adegwat u proporzjonat tal-ispejjeż 
ikkonċernati, billi jitqiesu, fost oħrajn, kif rakkomandat fil-linji gwida tal-2010, id-
disponabbiltà u l-prezz normali ta’ kamra f’lukanda u ta’ servizzi oħra viċin l-ajruport jew 
reġjun partikolari.

Mill-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant, il-LBA qies li f’dan il-każ partikolari l-offerta 
ta’ rimbors ta' 50% tal-ispejjeż imġarrba mill-petizzjonant kienet aċċettabbli fid-dawl taċ-
ċirkustanzi inkwistjoni. Fid-dawl ta’ dak li ntqal hawn fuq, u mingħajr preġudizzju għal 
kwalunkwe element ta’ informazzjoni nieqes li jipprova l-kuntrarju, il-Kummissjoni tqis li l-
awtoritajiet Ġermaniżi aġixxew skont il-prinċipju ta’ proporzjonalità, ir-regolament u l-linji 
gwida msemmija hawn fuq.  

Madankollu, huwa importanti li jiġi nnutat li l-opinjoni tal-NEB mhijiex legalment vinkolanti 
fuq il-kumpanija tal-ajru u l-qrati. L-NEBs 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 ta’ 
riżoluzzjoni tat-tilwim disponibbli fil-livell nazzjonali, inkluża l-proċedura tat-talbiet iż-żgħar, 
jekk huwa jikkunsidra li d-drittijiet tiegħu ma ġewx rispettati. Dawn il-mezzi jippermettu 
b'mod ġenerali lil min jagħmel l-ilment biex jinvoka d-drittijiet tiegħu b'mod aktar dirett u 
personali, minħabba li l-qrati nazzjonali biss għandhom l-awtorità li jagħtu kumpens. L-
organizzazzjonijiet tal-konsumatur jistgħu b’mod partikolari jassistu l-passiġġieri f’dan ir-
rigward.

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. Fuq il-bażi tal-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, il-
Kummissjoni ma tista’ tikkonstata l-ebda evidenza li l-awtoritajiet nazzjonali naqsu milli 
japplikaw r-regolament b’mod korrett f’dan il-każ partikolari.

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 
attwali tar-regolament mill-Kummissjoni.

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


