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Настоящото проучване предоставя общ преглед на прилагането на 
законодателството на ЕС относно правата на пътниците във 
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правата на потребителите в гражданското въздухоплаване.  
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ОБОБЩЕНИЕ 
 
Контекст 
С цел осигуряване на подходяща защита на правата на потребителите в гражданското 
въздухоплаване, институциите на ЕС задействаха редица законодателни инициативи, 
чиято цел е да обхванат широк кръг конкретни случаи. Настоящото законодателство на 
ЕС за правата на пътниците има за цел да гарантира помощ, възстановяване на 
средства и обезщетение при проблеми с полетите; освен това то насърчава 
прозрачността и утвърждава правата на пътниците с увреждания и ограничена 
подвижност. 

Цел на проучването 
Настоящото проучване изследва прилагането на законодателството на ЕС относно 
правата на потребителите в гражданското въздухоплаване. То обръща внимание 
основно на следното законодателство на ЕС: 

 Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за 
обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или 
голямо закъснение на полети; 

 неотдавнашни решения на Съда на Европейския съюз относно тълкуването на 
Регламент 261/2004; 

 Регламент (ЕО) № 2111/2005 за създаване на списък на Общността на 
въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на 
Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за 
самоличността на опериращите въздушни превозвачи; 

 Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на 
хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт; 

 Директива 90/314/ЕИО на Съвета относно пакетните туристически пътувания, 
пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки; 

 други, свързани с темата директиви на ЕС и международни конвенции.  
 

Настоящият документ съобщава за резултатите от информационен анализ и допитване, 
проведено с националните органи за прилагане (НОП), определени от 27 държави-
членки на ЕС в съответствие с Регламент 261/2004. След представянето на 
първоначален проект на Европейския парламент (ЕП) беше започната анкета, 
насочена към три асоциации на потребителите и един орган за извънсъдебно решаване 
на спорове (ИРС) в някои от най-представителните държави-членки по отношение на 
въздушния трафик. 
Целта на анкетата беше да се проучат най-често срещаните проблеми, с които са се 
сблъскали НОП при прилагане на законодателството на ЕС относно правата на 
пътниците, и съответните въпроси, повдигнати от асоциациите на потребителите и 
органа за ИРС във връзка с прилагането на законодателството на ЕС, както и 
проблемите, с които се сблъскват пътниците. Бяха събрани и анализирани както 
голямо количество информация, така и качествени съображения, за да бъде очертана 
цялостна картина на настоящото състояние по отношение на прилагането на 
законодателството, както и да се проучат проблеми и възможни подобрения. Отговори 
на анкетата бяха предоставени от НОП от 26 държави-членки от всичките 27, с които 
първоначално беше осъществен контакт, трите сдружения на потребителите и органът 
за ИРС. 
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Основни констатации на проучването 
Регламент (ЕО) № 261/2004 

Анкетата показа, че в периода 2007–2009 г. НОП са получили средно 27 жалби на 
един милион пътници. Тези стойности обаче силно се различават в отделните държави-
членки на ЕС. В по-голямата част от тях (19 от 27) НОП са регистрирали по-нисък от 
средния за ЕС брой на жалбите.  
Като цяло броят на жалбите е нараснал през периода 2007–2009 г., с изключение 
единствено на Италия и Швеция, където той е намалял значително. В някои случаи 
увеличението надвишава 100 %. 
Според анкетираните НОП най-често срещаната причина за подаване на жалба е 
„отмяна на полета“, следвана от „големи закъснения“; жалбите на пътници до НОП за 
„отказан достъп на борда“ са много по-редки. Анкетираните сдружения на 
потребителите също посочват, че закъсненията и отмяната на полети са най-често 
срещаната причина за недоволство на пътниците. 
Санкции срещу авиокомпаниите са наложени само от половината анкетирани НОП, 
като общият брой на санкциите е средно по-малко от десет годишно. Съществени 
изключения са Италия (452 санкции за три години) и Полша с 265 санкции, наложени 
за същия период. 
Мнозинството НОП посочват, че съществува тенденция нискотарифните превозвачи по-
често да нарушават регламента, отколкото традиционните авиокомпании, особено 
когато извършват дейност на малки летища. Това беше потвърдено частично от 
испанското сдружение на потребителите, според която голяма част от получените от 
нея жалби на пътници се дължат на нередности, извършени от нискотарифни 
превозвачи.  
Съдът на Европейския съюз е произнесъл няколко решения във връзка с прилагането 
на Регламент 261/2004, с които се въвеждат нови принципи във връзка с тълкуването 
на регламента. От анкетата станаха известни следните основни факти по отношение на 
становището на заинтересованите страни относно последните решения на СЕС: 
Дело C-549/07 (Wallentin-Hermann/Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA):  

 около половината анкетирани НОП приветстват решението по делото Wallentin-
Hermann, тъй като то дава ясно тълкуване на регламента; 

 около половината НОП констатират, че като последица от решението обемът на 
работата им се е увеличил и са срещнали трудности при разследването на 
техническите причини за проблемите с полетите, за да установят дали 
твърденията на авиокомпаниите за извънредни обстоятелства отговарят на 
критериите, установени с решението на Съда на Европейския съюз;  

 сдруженията на потребителите като цяло приветстват решението, тъй като 
ясното определение на „извънредни обстоятелства“ им дава възможност по-
добре да защищават правата на пътниците в случай на проблеми с полетите. 

Дело C-173/07 (Emirates Airlines–Direktion für Deutschland/Diether Schenkel): 

 огромното мнозинство от анкетираните заинтересовани страни не са срещнали 
никакви значителни проблеми при тълкуването на термина „полет“, нито пък 
решението на Съда на Европейския съюз е оказало влияние върху начина на 
действие на НОП. 
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Съединени дела C-402/07 (Sturgeon/Condor Flugdienst GmbH) и C-432/07 (Böck и 
други/Air France SA): 

 проучването разкри, че сдруженията на потребителите и НОП имат различно 
мнение относно решението на Съда на Европейския съюз по дела C-402/07 и C-
432/07 Sturgeon/Condor и Böck и други/Air France; 

 анкетираните сдружения на потребителите одобряват решенията на Съда на 
Европейския съюз, като считат, че тези решения подобряват защитата на 
правата на пътниците и същевременно принуждават авиокомпаниите да плащат 
обезщетения външните разходи, за които са станали причина. Въпреки това 
френското сдружение признава, че решението на Съда определя несъответствие 
с оригиналния текст на Регламент 261/2004, като в същото време другите две 
сдружения изразиха безпокойство относно ефективното прилагане на 
принципите, установени с решенията, като твърдят, че много авиокомпании 
изглежда пренебрегват новите решения на Съда и все още отказват 
обезщетение за закъснели полети; 

 за разлика от това, мнозинството НОП не са удовлетворени от решението по 
делата Sturgeon-Böck. Те са на мнение, че решението на Съда е оставило без 
решение редица спорни въпроси. Освен това обемът на работа на НОП се е 
увеличил и повечето от тях се оплакаха от липсата на реални насоки относно 
прилагането на принципите, установени с решението (например в случай на 
пропуснати връзки с други полети в резултат на закъснение); 

 значителна част от НОП очакват, че стриктното прилагане от страна на НОП и 
гражданските съдилища на принципите, въведени с решението по делата 
Sturgeon и Böck, би могло да има пагубен ефект върху финансовото положение 
на авиокомпаниите; общо мнение е, че тарифите на въздушните полети 
вероятно ще се повишат в резултат на увеличената тежест, наложена на 
превозвачите. Това становище обаче се оспорва от Европейската федерация на 
пътниците (EPF), която подчертава по-широката икономическа полза в резултат 
на интернализацията на външните разходи, причинени от закъснения и лоши 
услуги на авиокомпаниите. 

 

Огромно мнозинство от анкетираните заинтересовани страни изразиха становище, че 
Регламент 261/2004 следва да претърпи законодателно преразглеждане, както 
подробно е описано в следващия раздел, съдържащ препоръки и предложения.  
Друго европейско и международно законодателство 

Регламент 2111/2005 не изглежда да създава особени проблеми на НОП и сдруженията 
на потребителите: въпреки че има ограничен брой случаи, при  които е била 
необходима намесата на някои НОП във връзка с жалби на пътници. Само един НОП е 
информирал, че е започнал малък брой дисциплинарни процедури срещу оператори. 
Малък брой НОП са изразили становище, че Регламент 1107/2006 следва да бъде 
преразгледан, за да се направи преглед на определенията на повтарящи се термини и 
на определянето на юрисдикцията на НОП за прилагане на регламента, както и за да 
се хармонизират нуждите от обучение между държавите-членки. Сдруженията на 
потребителите и органът за ИРС не дали никакви указания за евентуални промени на 
регламента. 
Голямото мнозинство НОП не са срещнали особени проблеми, свързани с 
противоречията между Директива 90/314 и Регламент 261/2004, като същевременно 
нито едно сдружение на потребителите не е отговорило на този конкретен въпрос. 
Малък брой НОП са изразили предположението, че пътниците могат да се объркат към 
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коя организация следва да се обърнат, за да се оплачат в случай на отмяна на полета 
(към авиокомпанията, към организатора на пътуването, към двете организации и т.н.) 
Препоръки и предложения 

Авторите считат, че следва незабавно да се предприемат действия за започване на 
законодателно преразглеждане на Регламент 261/2004. Както сочат резултатите от 
допитването, препоръчва се регламентът на бъде преразгледан, по-специално по 
отношение на два основни аспекта: 

 определенията на съответните понятия, които често се тълкуват по различни 
начини;  

 преразглеждане на текста на регламента, така че изрично да отразява принципа 
на равно третиране при закъснения и отмяна на полети, потвърден с последните 
решения на Съда на ЕС.  

От анкетата стана ясно, че за редица понятия, цитирани в регламента, липсва ясно 
определение. Това често води до различни тълкувания и поражда у заинтересованите 
страни несигурност и потенциални неясноти относно прилагането на регламента. 

Освен това след решението на Съда по делата Sturgeon-Böck редица НОП изразиха 
недоумение от явното противоречие между текста на Регламент 261/2004 и решението 
на Съда на ЕС относно правото на пътниците на обезщетение в случай на закъснения 
на полети; няколко НОП предлагат текстът на регламента да се измени, за да се 
преодолее несигурността, породена от това несъответствие. Въпреки това трябва да се 
вземе предвид, че ако регламентът бъде променен, изградената въз основа на делата, 
отнесени към СЕС, съдебна практика няма да бъде актуална и ще се създаде 
възможност за подновяване на съдебни дела въз основа на термините и 
определенията, които използва новото законодателство. Следователно съществува 
възможност преразглеждането на текста на регламента да доведе до увеличаване, а не 
до намаляване на правната несигурност. 

Във връзка със законодателния преглед на Регламент 261/2004 би било 
препоръчително задълбочено да се проучи възможността за преразглеждане на цялото 
законодателство за правата на пътниците, което се състои от няколко правни 
инструмента, които са разработени през дълъг период от време и обхващат широк кръг 
от теми. Такова проучване ще допринесе за хармонизирането на всички онези аспекти, 
които изглеждат противоречиви в настоящата правна рамка и ще установи съвместими 
и споделени принципи, като премахне потенциалната несигурност по отношение на 
принципите, определенията и отговорностите. Би могло да се проведе допълнително 
изследване относно създаването на един единствен правен инструмент, включващ 
всички разпоредби и принципи относно правата на потребителите в гражданското 
въздухоплаване, с цел намаляване на фрагментирането на правата на пътниците в 
различни области, което понастоящем се забелязва от операторите и органите за 
прилагане. Преразглеждането на законодателството следва да включва цялостна 
оценка на всички потенциални въздействия. Процесът на преразглеждане ще изисква 
участието на всички останали заинтересовани страни, като по този начин ще се вземат 
предвид гледните точки на съответните заинтересовани страни и на потенциално 
засегнатите такива. Във връзка с оценката на въздействието следва задълбочено да се 
анализират потенциалните разходи на авиокомпаниите и разходите, свързани с 
прилагането, спрямо по-общите икономически ползи, които могат да се постигнат с 
едно по-добро законодателство. 
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Освен това, тъй като процесът на преразглеждане на законодателството ще отнеме 
известно време, като междувременно ще остави неразрешени проблеми, 
препоръчително е да се направи оценка на допълнителни краткосрочни мерки за 
подобряване на прилагането на регламента. Те следва да включват публикуване на 
уебсайта на Европейската комисия на актуални информационни документи (брошура и 
афиш).  

Тези документи следва да се актуализират с последните решения на Съда на ЕС, и по-
специално решението по делата Sturgeon-Böck, с цел подобряване на 
информираността на пътниците относно правата им в случай на нарушения на 
полетите. В действителност понастоящем в тези документи не се споменава, че 
пътниците могат да получат обезщетение в случай на голямо закъснение на полета. 
Следователно понастоящем може да има информационен дисбаланс: въпреки че 
авиокомпаниите знаят за решението по делата Sturgeon-Böck, пътниците не са 
надлежно информирани чрез информационните документи, публикувани от 
Европейската комисия. 

Освен това, за да се гарантира, че пътниците разполагат с информация за своите 
права по всяко време, евентуалното преразглеждане на Регламент 261/2004 би могло 
да включва задължение за авиокомпаниите да предоставят основна информация за 
тези права върху билетите, като я отпечатат на гърба на билета или на отделен лист. 

И накрая, би било полезно да се насърчават дискусиите и сътрудничеството между 
НОП, сдруженията на потребителите и авиокомпаниите, за да се развият и 
популяризират добрите практики за прилагане на законодателството относно правата 
на пътниците. Това ще помогне също така при търсенето на съгласие относно 
противоречивите части на законодателството, с цел да бъдат възприети сходни 
подходи и тълкувания в целия Съюз. 

 


