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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0703/2012 imressqa minn Vasil Stavrev, ta’ ċittadinanza Bulgara, 
rigward pretensjonijiet dwar il-linja tal-ajru Ungeriża Wizz Air

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika li, minkejja dewmien ta’ aktar minn sagħtejn fuq titjira tal-Wizz Air 
minn Sofija għal Dortmund, il-passiġġieri ma rċevewx il-kumpens statutorju. 
Sussegwentement żewġ impjegati tal-linja tal-ajru fl-Ajruport ta' Dortmund irrifjutaw li 
jħalluh jitla’ abbord għat-titjira tar-ritorn, filwaqt li talbuh jixtri biljetti ġodda u rrifjutaw li 
jagħtuh l-assistenza meħtieġa, minkejja l-fatt li huwa għandu diżabbiltà u ma jistax jimxi 
mingħajr għajnuna. Il-petizzjonant għalhekk huwa tal-opinjoni li l-impjegati tal-kumpanija 
ddiskriminaw kontrih minħabba d-diżabbiltà tiegħu, u b’hekk kisru b’mod sistematiku l-liġi 
Ewropea dwar il-protezzjoni tal-konsumatur.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta' Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

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

Dewmien mal-Wizz Air

Ir-Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Frar 2004 li  
jistabbilixxi regoli komuni dwar kumpens u assistenza lill-passiġġieri tal-ajru meta jitħallew l-
art jew f’każ ta’ tħassir jew dewmien twil ta’ titjiriet, u li jħassar ir-Regolament (KEE) 
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Nru. 295/911, li jistipula ġabra ta' obbligi għat-trasportaturi tal-ajru sabiex dawn jipprovdu 
assistenza (informazzjoni, ikel u xorb, akkomodazzjoni u rottot alternattivi/rifużjonijiet), lill-
passiġġieri li jitħallew l-art, jew li t-titjiriet tagħhom jitħassru fl-aħħar mument jew li 
jkollhom dewmien twil.

B'kuntrast ma' każijiet fejn il-passiġġieri jitħallew l-art jew ta' titjiriet mħassra, ir-regolament 
ma jipprevedi l-ebda kumpens għal dewmien. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE iddeċidiet li 
passiġġier li jsofri dewmien ta' aktar minn tliet sigħat biex jasal fid-destinazzjoni tiegħu jista' 
jkun intitolat għal kumpens. Jidher li dan ma kienx il-każ tal-petizzjonant, li sofra dewmien ta' 
aktar minn sagħtejn, iżda, skont l-informazzjoni mogħtija, mhuwiex ċar jekk dan id-dewmien 
qabiżsx it-tliet sigħat. Barra minn hekk, 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. 
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.

Każ fejn passiġġieri jitħallew l-art u n-nuqqas ta' assistenza għall-passiġġier b'diżabilità

Ir-Regolament (KE) Nru. 1107/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2006 
dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità u l-persuni b'mobilità mnaqqsa meta jivvjaġġaw bl-
ajru2, jistipula obbligi fuq it-trasportaturi tal-ajru u fuq l-ajruporti sabiex jipprovdu assistenza, 
bi pre-avviż, lil persuni b'diżabilità u lil persuni b'mobililtà mnaqqsa sabiex dawn jitħallew 
jivvjaġġaw bl-istess kondizzjonijiet bħall-passiġġieri l-oħra.

Skont l-Artikolu 7 ta' dan ir-Regolament, il-persuna fil-bżonn ta' assistenza għandha tavża lit-
trasportatur tal-ajru, lill-aġent tiegħu jew operatur turistiku minn tal-inqas 48 siegħa qabel il-
vjaġġ. Jekk ma jkun ngħata l-ebda avviż, l-ajruport xorta għandu jwettaq sforzi raġonevoli 
biex jipprovdi l-assistenza meħtieġa. Madankollu, l-assistenza għandha tingħata, 
b'kondizzjoni li l-passiġġier jkun fil-ħin għaċ-check-in ("jekk ma jkun stipulat l-ebda ħin, sa 
mhux aktar minn siegħa qabel il-ħin previst għat-tluq"). Skont l-informazzjoni mogħtija mill-
Petizzjonant, jidher li hu ma ngħatax assistenza għaliex wasal tard għaċ-ċheck-in. Jidher li d-
dewmien tiegħu kienet ukoll ir-raġuni għalfejn tħalla l-art u r-raġuni għalfejn kellu jixtri 
biljetti ġodda. Ir-Regolament ma jkoprix każ ta' dewmien tal-passiġġier.

Skont l-Artikolu 16 tar-Regolament 261/2004 u skont l-Artikolu 14 tar-Regolament 
1107/2006, l-Istati Membri huma meħtieġa jaħtru korpi nazzjonali tal-infurzar nazzjonali 
(NEBs) sabiex jinvestigaw każijiet ta' ksur potenzjali tal-leġiżlazzjoni partikolari. Ir-rwol tan-
NEBs huwa li jissorvelja l-applikazzjoni tar-Regolament biex jitrattaw kwistjonijiet ta' 
prattika ħażina u jidentifikaw 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. Il-passiġġieri jistgħu jgħaddu l-ilment tagħhom lil kwalunkwe NEB fi 
                                               
1 ĠU L46, 17.2.2004, p.1.
2 ĠU L204, 26.7.2006, p.1.
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kwalunkwe Stat Membru, iżda n-NEB inkarigat mill-investigazzjoni għandu jkun dak tal-Istat 
Membru fejn ikun seħħ l-inċident. Il-passiġġieri għandhom l-ewwel iressqu l-ilment tagħhom 
lit-trasportatur tal-ajru u jistgħu, f'każ li ma jirċievux risposta jew jekk ma jkunux sodisfatti 
bit-tweġiba mit-trasportatur tal-ajru, iressqu l-ilment tagħhom lin-NEB, jew inkella jniedu 
proċeduri l-qorti.

Fil-valutazzjoni ta' ilment ċerti NEBs, 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 min-NEBs 
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 tan-NEB, madankollu, mhijiex vinkolanti la fuq it-
trasportatur tal-ajru u lanqas fuq il-proċess tal-Qorti.

Għalhekk, meta passiġġier ma jkunx sodisfatt bit-tweġiba tal-linja tal-ajru għal kwalunkwe 
talba għal kumpens, anke, meta NEB jieħu pożizzjoni favur il-passiġġier, huma jridu 
jipproċedu direttament permezz ta' qorti nazzjonali jew permezz ta' ADR. F'xi każijiet il-
passiġġieri jistgħu ukoll iressqu talba quddiem il-Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar, li 
għandha l-għan li tissemplifika s-soluzzjoni ta' tilwim transkonfinali żgħir 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.

Il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea1, tipprovdi lill-petizzjonant b'aktar informazzjoni dwar 
id-drittijiet tiegħu skont din il-leġiżlazzjoni.

Konklużjoni
Skont id-dritt tal-UE, ilmenti dwar ksur ta' drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru huma kwistjonijiet 
li għandhom l-ewwel jiġu trattati mit-trasportatur tal-ajru u wara mill-Korp Nazzjonali tal-
Infurzar jew billi l-petizzjonant iressaq il-każ direttament quddiem qorti nazzjonali. Il-
Kummissjoni ma għandha l-ebda kompetenza li tinvestiga lmenti individwali.

Skont l-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant, jidher li s'issa għadu la kkuntattja lit-
trasportatur tal-ajru u lanqas lil NEB. Peress li din hija l-proċedura korretta li wieħed għandu 
jsegwi, dak il-passiġġier li qed ifittex kumpens, għandu l-ewwel jilmeta mat-trasportatur tal-
ajru u wara lil NEB jew inkella billi jfittex rimedju permezz tal-qrati nazzjonali, jew fi 
proċess tal-ADR xieraq, jekk it-trasportatur tal-ajru jirrifjuta li jaċċetta r-responsabilità.

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/index_en.htm.


