
 

 

 

Avviż ta’ Informazzjoni lill-Passiġġieri tal-Ajru 

Avviż ta’ Informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE dwar il-protezzjoni tal-

konsumatur, il-kummerċjalizzazzjoni u l-protezzjoni tad-data applikabbli għall-

attivitajiet tal-aġenziji tal-pretensjonijiet b’rabta mar-Regolament 261/2004 dwar 

id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru 

L-għan ta’ dan l-avviż ta’ informazzjoni hu li l-passiġġieri jiġu pprovduti b’xi informazzjoni 

dwar l-isfond legali tal-UE li japplika għall-attivitajiet tal-aġenziji tal-pretensjonijiet fil-qasam 

tad-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru. 

Għall-finijiet ta’ dak li ġej, aġenzija tal-pretensjonijiet hija negozju li joffri servizzi ta’ ġestjoni 

ta’ pretensjonijiet għal kumpens skont ir-Regolament 261/20041 (ir-“Regolament”) għall-

pubbliku. L-avukati/solicitors li jaġixxu bħala aġenziji tal-pretensjonijiet ukoll huma koperti 

b’dan l-avviż. 

Il-passiġġieri għandhom dejjem ifittxu li jikkuntattjaw lit-trasportatur li jopera s-servizz qabel 

jikkunsidraw li jagħmlu użu minn metodi oħra ta’ rimedju skont id-drittijiet tagħhom. Il-

passiġġieri huma mfakkra li, skont l-Artikolu 16 tar-Regolament, il-korpi nazzjonali tal-

infurzar huma responsabbli bħala awtoritajiet pubbliċi għall-infurzar tal-konformità ġenerali 

mar-Regolament, u li l-proċeduri ta’ “Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim”2 (ADR) jistgħu 

jikkontribwixxu wkoll biex tinkiseb soluzzjoni reċiprokament sodisfaċenti għal tilwim bejn 

passiġġieri u t-trasportaturi li joperaw is-servizzi f’livell tad-dritt privat. Iż-żewġ tipi ta’ 

proċedura huma inkorporati fil-leġiżlazzjoni attwali tal-UE u jistgħu jintużaw mill-passiġġieri 

sabiex jiġi żgurat li d-drittijiet tagħhom jiġu rispettati u li jirċievu l-kumpens li huma intitolati 

għalih. 

Kif imsemmi fit-Taqsima 7.1 tal-Linji Gwida Interpretattivi tal-Kummissjoni dwar ir-

Regolament (KE) Nru 261/20043, passiġġier għandu d-dritt jiddeċiedi jekk jixtieqx li jiġi 

                                                 
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 Il-passiġġieri residenti fl-UE jistgħu jippreżentaw it-tilwimiet kuntrattwali tagħhom lil trasportatur tal-ajru li 
jopera fit-territorju tal-UE u li jipparteċipa fi skema tal-ADR. Id-Direttiva 2013/11/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim, għat-tilwim tal-

konsumaturi u li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2009/22/KE (ĠU L 165, 
18.6.2013, p. 63). 

3 AVVIŻ TAL-KUMMISSJONI: Linji Gwida Interpretattivi għar-Regolament (KE) Nru 261/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill 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 għar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2027/97 dwar ir-responsabbilità ta' trasportaturi bl-ajru fl-eventwalità ta' 
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rappreżentat minn persuna jew entità oħra, jew le. Madankollu, il-Kummissjoni ġiet infurmata 

dwar għadd ta’ allegazzjonijiet ta’ prattiki żbaljati u mġiba ħażina minn xi aġenziji tal-

pretensjonijiet.  

                                                                                                                                                          
inċidenti kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 889/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2016/C 
214/04), 15.6.2016. (http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615%2801%29&from=MT) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615(01)&from=MT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615(01)&from=MT
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Fl-ewwel istanza, il-ksur possibbli ta’ dawn ir-regoli għandu jiġi vvalutat mill-awtoritajiet 

nazzjonali kompetenti fuq bażi ta’ każ b’każ, filwaqt li jitqiesu ċ-ċirkostanzi rilevanti kollha. 

Il-kompitu tal-Kummissjoni hu li tiżgura li l-Istati Membri jissorveljaw l-attivitajiet tal-

partijiet ikkonċernati, inklużi dawk tal-aġenziji tal-pretensjonijiet, sabiex tivverifika jekk l-

attivitajiet tagħhom humiex qed jitwettqu f’konformità mar-regoli applikabbli tal-UE dwar il-

protezzjoni tal-konsumatur, il-kummerċjalizzazzjoni u l-protezzjoni tad-data4. 

Sabiex tipproteġi lill-passiġġieri u tgħinhom jieħdu deċiżjoni infurmata rigward it-tkomplija 

tal-proċess tal-pretensjonijiet tagħhom għal kumpens skont ir-Regolament, fin-nota mehmuża 

l-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni għal xi wħud mill-obbligi legali ewlenin tal-aġenziji 

tal-pretensjonijiet li għalihom il-passiġġieri għandhom jagħtu attenzjoni speċjali. 

Dan l-avviż huwa mingħajr preġudizzju għall-obbligi l-oħra imposti fuq l-aġenziji tal-

pretensjonijiet li jirriżultaw mid-dritt nazzjonali. 

1 - L-aġenziji tal-pretensjonijiet għandhom juru l-prezzijiet tas-servizzi tagħhom b’mod 
ċar, jiġifieri jridu juru 
prezz inizjali fuq is-sit web tagħhom li jinkludi t-tariffi applikabbli kollha. 

Skont id-dritt tal-UE dwar il-konsumaturi u l-kummerċjalizzazzjoni, il-kummerċjanti jistgħu 

jistabbilixxu liberament il-prezzijiet li jitolbu għall-prodotti tagħhom diment li jgħarrfu lill-

konsumaturi b’mod xieraq dwar l-ispejjeż totali u dwar kif dawn l-ispejjeż jiġu kkalkulati. 

L-informazzjoni dwar il-prezzijiet għandha tintwera b’mod prominenti, filwaqt li d-durata tal-

kuntratt u tal-obbligi tal-konsumaturi jridu jiġu pprovduti b’mod ċar u prominenti, u ma 

għandhomx ikunu qarrieqa; il-kummerċjanti għandhom jispeċifikaw b’mod ċar il-prezz totali 

(jew finali) (bit-taxxi inklużi). Ksur ta’ dawn ir-regoli jista’ jitqies inġust skont id-dritt tal-UE, 

bil-kundizzjoni li l-prattiki x’aktarx li jwasslu biex il-konsumatur medju jieħu deċiżjoni 

tranżazzjonali li kieku ma kienx jieħu f’ċirkustanzi oħra. 

Fil-każ ta’ reklamar minn negozju għal negozju, bħal meta l-aġenziji tal-pretensjonijiet 

                                                 
4 Id-Direttiva 2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2005 dwar prattiċi 

kummerċjali żleali fin-negozju mal-konsumatur fis-suq intern u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 
84/450/KEE, id-Direttivi 97/7/KE, 98/27/KE u 2002/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u r-

Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Direttiva dwar Prattiċi Kummerċjali 
Żleali) (ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22). 

Id-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-
konsumatur, li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE u d-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 85/577/KEE u d-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill (ĠU L 304, 22.11.2011, p. 64). 

Id-Direttiva 2006/114/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar reklamar 

qarrieqi u komparattiv (verżjoni kodifikata) (ĠU L 376, 27.12.2006, p. 21), id-Direttiva tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill 95/46/KE tal-24 ta’ Ottubru, 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-

ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data, (ĠU L 281 , 23.11.1995, p. 31), id-

Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data 

personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (ĠU L 201, 31.7.2002, p. 37) 

u r-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-

protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali 

data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1)”.  
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jippromwovu s-servizzi tagħhom lil negozji (passiġġieri li jtiru għal raġunijiet professjonali) 

kull reklamar li huwa kapaċi jqarraq, bi kwalunkwe mod, inkluż fil-preżentazzjoni tiegħu, bil-

persuni li jkun indirizzat lejhom u joħloq distorsjoni fl-imġiba ekonomika tagħhom jew jolqot 

ħażin l-interessi tal-kompetituri bħala konsegwenza, huwa pprojbit. 

2 - L-aġenziji tal-pretensjonijiet iridu jkunu kapaċi jipproduċu prokura ċara. 

Bħala prinċipju ġenerali tal-liġi, kull passiġġier għandu d-dritt jiddeċiedi jekk jixtieqx li jiġi 

rappreżentat minn persuna jew minn entità oħra fil-qorti jew fil-litigazzjoni ċivili qabel il-

proċess skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli. Jekk jintalab li jsir hekk, l-aġenziji tal-

pretensjonijiet għandhom jipprovdu prokura ffirmata flimkien ma’ kopja ta’ karta tal-identità 

jew ta’ passaport (għall-verifika tal-firma). 

3 - L-aġenziji tal-pretensjonijiet ma għandhomx jirrikorru għal 
telekummerċjalizzazzjoni persistenti mhux mitluba. 

Fir-rigward tat-telekummerċjalizzazzjoni persistenti mhux mitluba, waħda mill-31 prattika fil-

lista s-sewda skont id-Direttiva dwar il-Prattiċi Kummerċjali Żleali tista’ tkun rilevanti 

(jiġifieri prattiċi meqjusa żleali f’kull ċirkustanza, mingħajr evalwazzjoni ta’ każ b’każ skont 

dispożizzjonijiet oħra tad-Direttiva). B’mod partikolari, in-Nru 26 tal-Anness I tad-Direttiva 

jipprojbixxi li “l-kummerċjant jagħmel solleċitazzjonijiet persistenti u mhux mixtieqa permezz 

tat-telefown, tal-faks, bl-e-mail jew mezz ieħor remot ħlief f’ċirkostanzi u sal-punt ġustifikat, 

skont il-liġi nazzjonali, sabiex jinforza obligazzjoni kontrattwali. ” 

Barra minn hekk, l-Artikolu 13 tad-Direttiva dwar il-Privatezza Elettronika jeħtieġ il-kunsens 

minn qabel għall-użu ta’ sistemi awtomatizzati tat-telefown, tal-faks u tal-posta elettronika 

għal finijiet ta’ disseminazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni diretta. It-telefonati vuċi għal vuċi 

għal finijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni diretta mhumiex permessi, kemm mingħajr il-kunsens 

tal-abbonati jew tal-utenti kkonċernati kif ukoll fir-rigward tal-abbonati jew l-utenti li ma 

jkunux jixtiequ jirċievu dawn il-komunikazzjonijiet. L-għażla bejn dawn l-għażliet għandha 

tiġi determinata mil-leġislazzjoni nazzjonali, filwaqt li jitqies li ż-żewġ għażliet għandhom 

ikunu mingħajr ħlas għall-abbonat jew l-utent. 

4 - Trażmissjoni ta’ data personali. 

Il-bejjiegħa tal-biljetti, l-operaturi turistiċi, (inklużi l-aġenti tal-ivvjaġġar online) u kwalunkwe 

terza parti li jkollha aċċess għal data dwar il-passiġġieri mingħajr ma tkun parti għall-kuntratt 

ta’ trasport m’għandux jittrażmetti data personali lil aġenzija tal-pretensjonijiet sakemm ma 

jkunx permess li jagħmel hekk skont il-liġi applikabbli, jew sakemm ma jkunx il-passiġġier li 

tirrigwardah dik id-data li jagħti l-permess speċifiku tiegħu li jsir hekk. 

Il-bejjiegħa tal-biljetti, l-operaturi turistiċi, l-aġenti tal-ivvjaġġar (inklużi l-OTAs - l-aġenti tal-

ivvjaġġar online) u kwalunkwe parti terza li tipproċessa d-data personali fl-UE għandhom 

jikkonformaw mar-regoli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data . Dan ifisser li d-data personali 

“tinġabar għal finijiet speċifiċi, espliċiti u leġittimi” u li d-data personali ma għandhiex “tiġi 

pproċessata ulterjorment b’mod inkompatibbli ma’ dawk il-finijiet’. Il-persuni jew l-

organizzazzjonijiet li jiġbru u jiġġestixxu d-data personali jridu jħarsuha mill-użu ħażin u jridu 
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jirrispettaw id-drittijiet tal-individwi fir-rigward tad-data personali tagħhom kif garantit mid-

dritt tal-UE. 


