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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Ssuġġett: Petizzjoni 0871/2007 imressqa minn Sascha Simon (ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża) dwar ħlas moħbi mitlub minn kumpaniji tal-ajru

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-Unjoni Ewropea pprojbiet lil-linji tal-ajru milli 
jimponu ħlasijiet moħbija. Minkejja dan, huwa ġie mitlub iħallas ħlas għall-ipproċessar meta 
rriżerva titjira minn fuq l-internet ma’ Wizz Air permezz tal-karta ta’ kreditu, avolja l-karta ta’ 
kreditu kienet l-uniku għażla li ngħata biex iħallas.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Frar 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ Ottubru 2008.

Il-petizzjonant jirreferi għal esperjenza sfortunata meta rriżerva titjira minn fuq l-internet. 
Minkejja l-fatt li l-websajt tal-kumpanija kienet tgħid li l-prezzijiet kienu jinkludu t-taxxi 
kollha, tariffi u ħlas għall-ġarr tal-bagalji, ix-xerrej kien mgħarraf wara (iżda qabel ma xtara l-
biljett) li kien hemm tariffa addizzjonali għal ħlas bil-karta ta’ kreditu – u li l-irriżervar seta’ 
jsir biss b’karta ta’ kreditu. 

Qabelxejn, il-leġiżlazzjoni tal-UE ma tarmonizzax għal kollox ir-regoli dwar tariffi għall-użu 
ta’ karti ta’ kreditu. Skont id-Direttiva 2007/64/KE tat-13 ta’ Novembru 2007 dwar fornituri 
ta’ servizzi ta’ ħlasijiet, bħal kumpaniji ta’ karti ta’ kreditu, m’għandhiex ma tħallix lin-
negozju li jitlob ħlas jew li joffri tnaqqis għall-użu ta’ karti ta’ kreditu. Iżda l-Istati Membri 
għandhom id-dritt li jipprojbixxu jew li jillimitaw ħlasijiet għall-użu ta’ karta ta’ kreditu fil-
liġijiet nazzjonali tagħhom. Jekk ħlasijiet bħal dawn humiex permessi jew le jiddependi, 
għalhekk, mill-post fejn tkun tinsab il-kumpanija. 
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In-nuqqas tal-għoti ta’ informazzjoni ċara, xierqa u sħiħa lill-konsumaturi jista’ jaqa’ fl-
ambitu tad-Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali mhux Ġusti, adottata fil-11 ta’ Mejju 2005. 
Skont din id-Direttiva, professjonisti għandhom jagħtu lil konsumaturi b’mod f’waqtu u ċar l-
informazzjoni li jkunu jeħtieġu biex jagħmlu għażla informata. Meta komunikazzjoni 
kummerċjali turi l-karatteristiċi tas-servizz u l-prezz ("stedina għal xiri"), hija għandu jkollha 
ċerta informazzjoni, inkluż il-prezz, li għandu jinkludi t-taxxi u l-ħlasijiet marbuta mal-għoti 
tas-servizz. 

Fil-każ tal-petizzjonant, in-nuqqas li ma ngħatawx it-tariffi tal-karta ta’ kreditu jidher li sar 
b’intenzjoni li jqarraq. Din il-kunsiderazzjoni hija partikularment valida f’dan il-każ 
minħabba li ħlas permezz ta’ karta ta’ kreditu jidher li kienet l-unika għażla possibbli. Ta’ min 
jiftakar li skont id-Direttiva, jekk l-ammont eżatt ta’ tariffi għal karta ta’ kreditu ma jkunux 
jistgħu jiġu kkalkulati minn quddiem, il-konsumatur għandu jkun mgħarraf li jistgħu jkunu 
dovuti tariffi addizzjonali.

Il-fatt hu li għalkemm id-Direttiva kellha tkun implimentata fl-Istati Membri sa Diċembru
2007, il-Ġermanja għadha m’għamlitx taspożizjoni tagħha. Il-Kummissjoni rreferiet dan il-
każ ta’ nuqqas ta’ traspożizzjoni lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja f’Ġunju 2008. Fil-frattemp, 
il-PE jistieden lill-petizzjonant li jirrapporta l-prattika lill-organizzazzjoni tal-konsumaturi li 
ġejja: 

Verbraucherzentrale Bundesverband – vzbv
Markgrafenstrasse 66
10969 Berlin
Tel: +49(0)30-258000
Posta elettronika: info@vzbv.de
Websajt: www.vzbv.de/go/linksorga

Fl-aħħar nett, il-Kummisssjoni tixtieq tfakkar fil-proposta tal-Kummissjoni dwar Regolament 
fuq regoli komuni għat-tħaddim ta’ servizzi tat-trasport bl-ajru fil-Komunità1. Waħda mid-
dispożizzjonijiet tiegħu għandha l-għan li tesiġi li l-passiġġieri jingħataw informazzjoni sħiħa 
dwar il-prezz aħħari li jkollhom iħallsu. Il-linji tal-ajru jkollhom jagħtu d-dettalji dwar il-
prezz eżatt aħħari, billi jipprovdu skeda dettaljata tan-nol, it-taxxi, it-tariffi tal-ajruport u, fl-
aħħar, tal-ħlasijiet l-oħra, soprataxxi u drittijiet. Nolijiet u rati tal-ajru għandhom jinkludu l-
kundizzjonijiet applikabbli. Barra minn dan, il-proposta tipprevedi li supplimenti fakultattivi 
jiġu komunikati b’mod ċar, trasparenti u mingħajr ambigwità fil-bidu ta’ kull proċess ta’ 
bbukkjar u li l-aċċettazzjoni tagħhom tkun l-għażla esklussiva tal-klijent. Il-proposta kien 
hemm qbil dwarha mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill u għandha tidħol fis-seħħ fil-
ħarifa tal-2008.
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