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Resumé 
 
Denne undersøgelse giver et generelt overblik over gennemførelsen af 
EU-lovgivningen om flypassagerers rettigheder. 
Efter en kort beskrivelse af den relevante retlige ramme omhandler 
undersøgelsen resultatet af en høring af nationale håndhævelsesorganer 
og forbrugerorganisationer fra de mest relevante EU-medlemsstater om 
gennemførelsen af forordning (EF) nr. 261/2004, 2111/2005 og 
1107/2006 og direktiv 90/314/EØF. 
Formålet er at fastlægge muligheden for yderligere tiltag fra EU-
institutionerne for at øge beskyttelsen af forbrugerrettigheder inden for 
civil luftfart.  
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SAMMENDRAG 
 
BAGGRUND 

For at tilvejebringe tilstrækkelig beskyttelse af forbrugerrettigheder inden for civil luftfart 
har EU-institutionerne iværksat en række lovgivningsinitiativer, som skal dække en bred 
vifte af specifikke tilfælde. Formålet med den gældende EU-lovgivning om 
passagerrettigheder er at garantere bistand, refusion og kompensation i forbindelse med 
forstyrrelser i flytrafikken. Den fremmer endvidere gennemsigtighed og stadfæster 
handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder. 

Sigtet med undersøgelsen 

I denne undersøgelse undersøgte vi gennemførelsen af EU-lovgivningen om 
forbrugerrettigheder inden for civil luftfart. Undersøgelsen fokuserede især på den følgende 
EU-lovgivning: 

 Forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand 
til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange 
forsinkelser. 

 De seneste domme fra Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen) vedrørende 
fortolkningen af forordning (EF) nr. 261/2004. 

 Forordning (EF) nr. 2111/2005 om opstilling af en fællesskabsliste over 
luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det 
transporterende luftfartsselskabs identitet. 

 Forordning (EF) nr. 1107/2006 om handicappede og bevægelseshæmmede 
personers rettigheder, når de rejser med fly. 

 Rådets direktiv 90/314/EØF om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure. 

 Andre relevante EU-direktiver og internationale konventioner.  
 

I dette dokument beskrives resultaterne af skrivebordsundersøgelser og resultatet af en 
høring af de nationale håndhævelsesorganer udpeget af de 27 EU-medlemsstater i henhold 
til forordning (EF) nr. 261/2004. Efter indgivelsen af et første udkast til Europa-Parlamentet 
blev der iværksat en undersøgelse målrettet mod tre forbrugerorganisationer og et ADR-
organ i nogle af de mest repræsentative EU-medlemsstater, hvad angår lufttrafik. 

Formålet var at undersøge de mest almindelige problemer, som de nationale 
håndhævelsesorganer støder på i forbindelse med håndhævelsen af EU-lovgivningen om 
passagerrettigheder, og de relevante spørgsmål, som forbrugerorganisationerne og ADR-
organet rejser vedrørende anvendelsen af EU-lovgivningen og de problemer, som 
passagererne oplever. Der blev indhentet og vurderet både kvantitative oplysninger og 
kvalitative overvejelser for at give et bredt billede af den nuværende status for 
gennemførelsen af lovgivningen og undersøge spørgsmål og mulige forbedringer. Nationale 
håndhævelsesorganer i 26 medlemsstater af de 27, som oprindeligt blev kontaktet, alle tre 
forbrugerorganisationer og ADR-organet medvirkede i undersøgelsen. 
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De vigtigste resultater af undersøgelse: 

Forordning (EF) nr. 261/2004 

Undersøgelsen viste, at de nationale håndhævelsesorganer i gennemsnit fra 2007-2009 
modtog 27 klager pr. million passagerer, men tallene varierede meget i de enkelte EU-
medlemsstater. I de fleste medlemsstater (19 ud af 27) registrerede de nationale 
håndhævelsesorganer et antal klager, som lå under det europæiske gennemsnit.  

Klageprocenten er generelt faldet fra 2007-2009, og de eneste undtagelser er Italien og 
Sverige, hvor den faldt væsentligt. I nogle tilfælde har stigningen været på over 100 %. 

I henhold til de adspurgte nationale håndhævelsesorganer er den mest almindelige grund 
til at indgive en klage "flyaflysning", efterfulgt af "lange forsinkelser". Klager fra passagerer 
til de nationale håndhævelsesorganer over "boardingafvisning" er langt mindre hyppige. 
Tilsvarende oplyste de adspurgte forbrugerorganisationer, at forsinkelser og aflysninger er 
den mest almindelige grund til utilfredshed blandt passagererne. 

Kun halvdelen af de adspurgte nationale håndhævelsesorganer pålagde luftfartsselskaber 
sanktioner, hvilket i gennemsnit udgør mindre end ti om året. Italien (452 sanktioner i 
løbet af tre år) og Polen med 265 sanktioner pålagt i løbet af tre år er bemærkelsesværdige 
undtagelser. 

De fleste nationale håndhævelsesorganer anførte, at lavprisflyselskaber hyppigere 
overtræder forordningen end traditionelle luftfartsselskaber, særlig når de opererer i små 
lufthavne. Dette bekræftes til dels af den spanske forbrugerorganisation, som oplyste, at 
mange af de klager, den modtog fra passagerer, skyldtes uregelmæssigheder begået af 
lavprisflyselskaber.  

EU-Domstolen har afsagt en række domme vedrørende anvendelsen af forordning (EF) nr. 
261/2004, som indfører nye principper for fortolkningen af forordningen. Hvad angår de 
berørte parters holdning til EU-Domstolens seneste domme, var de vigtigste resultater af 
undersøgelsen: 

Sag C-549/07 (Wallentin-Hermann mod Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA):  

 Ca. halvdelen af de adspurgte nationale håndhævelsesorganer glædede sig over 
Wallentin-Hermann-afgørelsen, da den tilvejebragte en klar fortolkning af 
forordningen. 

 Ca. halvdelen af de nationale håndhævelsesorganer syntes, at deres arbejdsbyrde 
var blevet større som følge af dommen, og de har haft problemer med at undersøge 
de tekniske årsager til forstyrrelser og kontrollere, om luftfartsselskabernes 
påstande om usædvanlige omstændigheder opfylder kriterierne i EU-Domstolens 
domme.  

 Forbrugerorganisationerne var generelt tilfredse med dommen, da en klar definition 
af "usædvanlige omstændigheder" giver dem mulighed for at forsvare 
passagerernes rettigheder bedre i forbindelse med forstyrrelser i flytrafikken. 

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

 De fleste af de adspurgte berørte parter har ikke haft problemer af betydning med at 
fortolke begrebet "flyafgang", og de nationale håndhævelsesorganers måde at 
operere på er heller ikke blevet påvirket af EU-Domstolens dom. 

Forenede sager C-402/07 (Sturgeon mod Condor Flugdienst GmbH) og C-432/07 (Böck 
m.fl. mod Air France SA): 

 Undersøgelsen afslørede, at forbrugerorganisationerne og de nationale 
håndhævelsesorganer har forskellige syn på EU-Domstolens domme i sag C-402/07 
og sag C-432/07 Sturgeon mod Condor og Böck m.fl. mod Air France. 
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 De adspurgte forbrugerorganisationer er positivt indstillet over for EU-Domstolens 
domme, som øger beskyttelsen af passagerrettighederne og samtidig tvinger 
luftfartsselskaberne til at yde kompensation for de eksterne omkostninger, de 
forårsager. Den franske organisation anerkender imidlertid, at Domstolens domme 
har fastslået en uoverensstemmelse med den oprindelige tekst til forordning (EF) nr. 
261/2004, mens to andre organisationer var bekymret med hensyn til den konkrete 
anvendelse af de principper, der er fastlagt i dommene, idet de hævder, at mange 
luftfartsselskaber ser bort fra de nye domme og stadig nægter at yde kompensation 
for forsinkede flyafgange. 

 Til gengæld er de fleste nationale håndhævelsesorganer ikke tilfredse med 
Sturgeon-Böck-dommene. Størstedelen af de nationale håndhævelsesorganer 
mener, at dommene ikke løste en række spørgsmål. Endvidere er de nationale 
håndhævelsesorganers arbejdsbyrde blevet øget, og de fleste af dem klagede over 
en utilstrækkelig praktisk vejledning i anvendelsen af de principper, der er fastlagt i 
dommene (f.eks. hvis en passager ikke når en tilsluttet flyforbindelse efter en 
forsinkelse). 

 En væsentlig del af de nationale håndhævelsesorganer forventer, at hvis de 
nationale håndhævelsesorganer og de civile domstole anvender de principper, der er 
indført med Sturgeon-Böck-dommene, på en streng måde, kan det få en skadelig 
virkning på luftfartsselskabernes økonomiske situation. Det er en almindelig 
antagelse, at flybilletpriserne sandsynligvis stiger som følge af den øgede byrde, der 
pålægges luftfartsselskaberne. Denne holdning bestrides imidlertid af European 
Passengers' Federation (EPF), som understreger den generelle økonomiske fordel, 
som er et resultat af internaliseringen af de eksterne omkostninger som følge af 
luftfartsselskabernes forsinkelser og dårlige service. 

Størstedelen af de adspurgte berørte parter gav udtryk for, at der bør foretages en 
lovgivningsmæssig revision af forordning (EF) nr. 261/2004 som beskrevet nærmere i det 
næste afsnit med anbefalinger og forslag.  

Anden EU-lovgivning og international lovgivning 

Forordning (EF) nr. 2111/2005 ser ikke ud til at give de nationale håndhævelsesorganer og 
forbrugerorganisationerne særlige problemer. Der har dog været et begrænset antal sager, 
hvor nogle nationale håndhævelsesorganer var nødt til at gribe ind som følge af klager fra 
passagerer. Kun et nationalt håndhævelsesorgan anførte, at det havde indledt et lille antal 
disciplinærsager mod operatører. 

Et mindretal af de nationale håndhævelsesorganer gav udtryk for, at forordning (EF) nr. 
1107/2006 bør underkastes en revision med henblik på at vurdere definitionerne af de 
begreber, der går igen, harmonisere uddannelsesbehovene i de enkelte medlemsstater og 
revidere definitionen af de nationale håndhævelsesorganers kompetence med hensyn til 
håndhævelsen af forordningen. Hverken forbrugerorganisationerne eller ADR-organet 
foreslog ændringer til forordningen. 

Størstedelen af de nationale håndhævelsesorganer har ikke oplevet særlige problemer 
relateret til konflikter mellem direktiv 90/314 og direktiv 261/2004, mens ingen af 
forbrugerorganisationerne svarede på dette spørgsmål. Nogle få nationale 
håndhævelsesorganer har anført, at passagererne kan blive forvirret med hensyn til, hvilke 
organisationer de skal kontakte for at klage i tilfælde af en flyaflysning (til 
luftfartsselskabet, rejsearrangøren, begge osv.). 
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Anbefalinger og forslag 

Forfatterne mener, at der omgående bør tages skridt til at indlede en lovgivningsmæssig 
revision af forordning (EF) nr. 261/2004. Som resultaterne af høringen viser, bør der 
foretages en revision af forordningen, særlig vedrørende to centrale aspekter: 

 Definitionerne af de relevante begreber, som ofte fortolkes forskelligt.  

 Revisionen af forordningens tekst med henblik på udtrykkeligt at afspejle det princip 
om ligebehandling i forbindelse med forsinkelser og aflysninger, som stadfæstes i 
EU-Domstolens seneste domme.  

Det fremgik af undersøgelsen, at en række begreber, som er nævnt i forordningen, ikke er 
klart defineret. Dette har ofte resulteret i forskellige fortolkninger og medfører usikkerhed 
og potentielle uklarheder mellem de berørte parter med hensyn til anvendelsen af 
forordningen. 

Endvidere gav en række nationale håndhævelsesorganer efter Sturgeon-Böck-dommene 
udtryk for forvirring over den tilsyneladende uoverensstemmelse mellem formuleringen i 
forordning (EF) nr. 261/2004 og EU-Domstolens afgørelse vedrørende passagerernes ret til 
kompensation i tilfælde af forsinkelser. Flere nationale håndhævelsesorganer foreslår at 
ændre forordningens tekst for at fjerne den usikkerhed, en sådan uoverensstemmelse 
medfører. Det skal imidlertid tages i betragtning, at hvis man ændrer forordningen, vil den 
retspraksis, der er skabt på grundlag af sager anlagt ved EU-Domstolen, blive tilsidesat, og 
der åbnes mulighed for at genåbne retstvister vedrørende begreberne og definitionerne i 
den nye lovgivning. Det er derfor muligt, at en revision af forordningens tekst kan bevirke 
en øget og ikke en mindre retsusikkerhed. 

I forbindelse med en lovgivningsmæssig revision af forordning (EF) nr. 261/2004 bør man 
grundigt undersøge muligheden for en omarbejdning af hele lovgivningen om 
passagerrettigheder, som består af en række lovgivningsinstrumenter, der er udviklet over 
en længere periode for at dække en bred vifte af emner. En sådan undersøgelse ville 
fremme en harmonisering af alle de kontroversielle aspekter i den gældende retlige ramme 
og etablere sammenhængende og fælles principper, hvilket ville eliminere områder, som 
kan give anledning til usikkerhed med hensyn til principper, definitioner og ansvar. Det 
kunne endvidere undersøges, om der kan oprettes et enkelt fælles lovgivningsinstrument, 
som omfatter alle bestemmelser og principper vedrørende forbrugerrettigheder inden for 
civil luftfart, med henblik på at reducere den opsplitning, som operatørerne og 
håndhævelsesorganerne på nuværende tidspunkt oplever inden for de forskellige områder 
af passagerrettigheder. En revision af lovgivningen bør indebære en omfattende vurdering 
af alle potentielle virkninger. Revisionsprocessen gør det nødvendigt at inddrage alle andre 
berørte parter, således at der tages hensyn til alle de relevante aktørers og potentielt 
berørte parters perspektiver. I forbindelse med konsekvensanalysen bør 
luftfartsselskabernes evt. omkostninger og håndhævelsesomkostningerne vurderes 
grundigt i forhold til de generelle økonomiske fordele, som kan opnås ved hjælp af bedre 
lovgivning. 

Da det vil tage tid at gennemføre processen med at revidere lovgivningen, og visse 
spørgsmål i mellemtiden ville stå åbne, er det tilrådeligt at fastlægge supplerende 
kortsigtede foranstaltninger for at forbedre anvendelsen og håndhævelsen af forordningen. 
De bør omfatte ajourføring og offentliggørelse på EU's websted af 
informationsdokumenterne (folder og plakat).  

De bør ajourføres, således at de kommer til at indeholde EU-Domstolens seneste domme, 
og særlig Sturgeon-Böck-dommene, med henblik på at øge passagerernes kendskab til 
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deres rettigheder i forbindelse med forstyrrelser i flytrafikken. Disse dokumenter nævner 
for øjeblikket ikke, at passagererne kan få kompensation ved lange forsinkelser. Der kan 
derfor på nuværende tidspunkt være en informationsskævhed: Luftfartsselskaberne kender 
til Sturgeon-Böck-dommene, men passagererne får ikke tilstrækkelige oplysninger gennem 
de informationsdokumenter, som EU stiller til rådighed. 

Endvidere kunne en evt. revision af forordning (EF) nr. 261/2004 for at sikre, at 
passagererne til enhver tid har adgang til oplysninger om deres rettigheder, omfatte en 
forpligtelse for luftfartsselskaberne til at anføre grundlæggende information om 
passagerrettigheder på billetternes bagside eller på et supplerende ark. 

Endelig ville det være hensigtsmæssigt at fremme drøftelser og samarbejde mellem 
nationale håndhævelsesorganer, forbrugerorganisationer og luftfartsselskaber med henblik 
på at udarbejde og udbrede bedste praksis for håndhævelse af lovgivningen om 
passagerrettigheder. Det ville også bidrage til at opnå enighed om de kontroversielle dele 
af lovgivningen med det formål at vedtage ens strategier og fortolkninger i hele EU.  


