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SANTRAUKA 
 
Bendrosios aplinkybės 
Siekdamos suteikti atitinkamą civilinės aviacijos klientų teisių apsaugą, ES institucijos 
pradėjo taikyti keletą teisėkūros iniciatyvų, turinčių apimti įvairius specifinius atvejus. 
Dabartiniais ES teisės aktais dėl keleivių teisių siekiama užtikrinti pagalbą, atlyginimą ir 
kompensavimą skrydžių sutrikimų atvejais; be to, juose propaguojamas skaidrumas ir 
remiamos neįgaliųjų ir keleivių, kurių judėjimo funkcija sutrikusi, teisės. 

Tyrimo tikslas 
Atliekant šį tyrimą ištirtas ES teisės aktų dėl civilinės aviacijos klientų teisių įgyvendinimas. 
Moksliniame tyrime daugiausia dėmesio buvo skirta šiems ES teisės aktams: 

 Reglamentui (EB) Nr. 261/2004, nustatančiam bendras kompensavimo ir pagalbos 
keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam 
laikui atveju; 

 naujausiems Europos Teisingumo Teismo (ETT) sprendimams dėl Reglamento 
Nr. 261/2004 aiškinimo; 

 Reglamentui (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas 
vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių 
informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę; 

 Reglamentui (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų 
teisių keliaujant oru; 

 Tarybos direktyvai 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų; 

 kitoms atitinkamoms ES direktyvoms ir tarptautinėms konvencijoms.  
 

Šiame dokumente pateikiama dokumentų tyrimo rezultatų ir konsultacijų su 27 ES 
valstybių narių paskirtomis nacionalinėmis vykdymo užtikrinimo įstaigomis (toliau – NVUĮ) 
baigtį pagal Reglamentą Nr. 261/2004 ataskaita. Pateikus pirminį projektą Europos 
Parlamentui buvo pradėta apklausa, kuriai oro transporto požiūriu tipiškiausiose Europos 
valstybėse narėse pasirinktos trys vartotojų asociacijos ir alternatyvaus ginčų sprendimo 
institucija (toliau – AGS). 
Apklausa buvo skirta dažniausiai pasitaikančioms problemoms, su kuriomis susiduria 
nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos bandydamos užtikrinti ES teisės aktų dėl keleivių 
teisių vykdymą, aktualiems klausimams, kuriuos kelia vartotojų asociacijos ir AGS 
institucija dėl ES teisės aktų taikymo, ir problemoms, su kuriomis susiduria keleiviai, tirti. 
Surinkta ir įvertinta tiek kokybinė informacija, tiek kokybiniai argumentai, kad būtų galima 
pateikti išsamų dabartinės teisės aktų įgyvendinimo padėties vaizdą ir ištirti problemas bei 
galimus patobulinimus. Atsakymus į apklausos klausimus pateikė 26 iš 27 valstybių narių 
nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos, su kuriomis susisiekta iš pradžių, visos trys 
vartotojų asociacijos, su kuriomis taip pat susisiekta, ir AGS institucija. 

Pagrindiniai tyrimo metu nustatyti faktai 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 

Per apklausą nustatyta, kad 2007–2009 m. NVUĮ vidutiniškai gavo 27 skundus milijonui 
keleivių; tačiau atskirose ES valstybėse narėse šie skaičiai labai skiriasi. Daugumoje 
valstybių narių (19 iš 27) NVUĮ užregistravo mažesnį nei Europos vidurkis skundų skaičių.  
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2007–2009 m. skundų rodiklis daugiausia didėjo, išskyrus tik Italiją ir Švediją, kuriose jis 
gerokai sumažėjo. Kai kuriais atvejais padidėjimas buvo didesnis nei 100 proc. 
Kaip teigia apklaustos NVUĮ, dažniausiai pasitaikanti skundo pateikimo priežastis yra 
„skrydžio atšaukimas“, po jos eina „skrydžio atidėjimas ilgam laikui“; daug retesni yra 
keleivių NVUĮ pateikti skundai dėl „atsisakymo vežti“. Panašiai apklaustos vartotojų 
asociacijos nurodė, kad skrydžių atidėjimas ir atšaukimas yra dažniausia keleivių 
nepasitenkinimo priežastis. 
Sankcijas oro transporto bendrovėms paskelbė tik pusė apklaustų NVUĮ, iš viso vidutiniškai 
mažiau nei dešimt per metus. Pažymėtina išimtis yra Italija (452 sankcijos per trejus 
metus) ir Lenkija, per trejus metus paskelbusi 265 sankcijas. 
Dauguma NVUĮ nurodė, kad pigūs vežėjai dažniau linkę veikti pažeisdami reglamentą nei 
tradicinės oro transporto bendrovės, ypač tada, kai veikia mažuose oro uostuose. Tai iš 
dalies patvirtino Ispanijos vartotojų asociacija, kurios teigimu, didelė jos iš keleivių gautų 
skundų dalis buvo pateikta dėl pigių vežėjų padarytų pažeidimų.  
ETT priėmė keletą sprendimų dėl Reglamento Nr. 261/2004 taikymo, kuriuose pateikė 
naujus reglamento aiškinimo principus. Dėl suinteresuotųjų subjektų nuomonės dėl 
neseniai ETT priimtų sprendimų iš apklausos rezultatų paaiškėjo šie pagrindiniai faktai: 
Byla C-549/07 (Wallentin-Hermann prieš Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA):  

 apytikriai pusė apklaustų NVUĮ pritarė sprendimui Wallentin-Hermann, nes jame 
pateikiamas suprantamas reglamento aiškinimas; 

 apytikriai pusė NVUĮ pajuto, jog dėl šio sprendimo jų darbo krūvis padidėjo, ir 
susidūrė su sunkumais tirdamos technines sutrikimų priežastis, kad išsiaiškintų, ar 
oro transporto bendrovių teiginiai apie ypatingas aplinkybes atitinka ETT sprendime 
nustatytus kriterijus;  

 vartotojų asociacijos daugiausia palankiai vertina sprendimą, nes aiškia „ypatingų 
aplinkybių“ apibrėžtimi joms suteikiama galimybė skrydžių sutrikimo atveju geriau 
ginti keleivių teises. 

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

 didžioji apklaustų suinteresuotųjų subjektų dauguma nesusidūrė su jokiomis 
rimtomis problemomis aiškindamos terminą „skrydis“, taip pat ETT sprendimas 
neturėjo poveikio NVUĮ modus operandi. 

Sujungtos bylos C-402/07 (Sturgeon prieš Condor Flugdienst GmbH) ir C-432/07 (Böck ir 
kt. prieš Air France SA): 

 tyrimas parodė, kad vartotojų asociacijos ir NVUĮ laikosi skirtingų požiūrių į ETT 
sprendimus, priimtus bylose C-402/07 ir C-432/07 Sturgeon prieš Condor ir Böck ir 
kt. prieš Air France; 

 apklaustos vartotojų asociacijos pritaria ETT sprendimams, kuriais, manoma, 
siekiama padidinti keleivių teisių apsaugą ir kartu oro transporto bendroves priversti 
kompensuoti dėl jų kaltės keleivių patiriamas išorės sąnaudas; tačiau Prancūzijos 
asociacija pripažįsta, kad Teismo sprendime nustatytas nesutapimas su pirminiu 
Reglamento Nr. 261/2004 tekstu, nors kitos dvi asociacijos išreiškė susirūpinimą dėl 
veiksmingo sprendimais nustatytų principų taikymo ir tvirtina, kad daugelis oro 
transporto bendrovių, atrodo, nepaiso naujų sprendimų ir iki šiol atsisako 
kompensuoti už atidėtus skrydžius; 

 atvirkščiai, dauguma NVUĮ nėra patenkintos sprendimais Sturgeon ir Böck; dauguma 
NVUĮ laikosi nuomonės, kad sprendimuose liko keletas neišspręstų klausimų; be to, 
NVUĮ darbo krūvis padidėjo ir dauguma jų skundėsi, kad trūksta tikrų patarimų, kaip 
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taikyti sprendimuose nustatytus principus (pvz., po atidėjimo praleistų skrydžių 
atveju); 

 didelė NVUĮ dalis tikisi, kad griežtai NVUĮ ir civilinių bylų teismuose taikomi principai, 
nustatyti sprendimuose Sturgeon ir Böck, galėtų turėti neigiamą poveikį oro 
transporto bendrovių finansinei padėčiai; bendrai sutariama, kad dėl didesnės 
vežėjams užkraunamos naštos oro susisiekimo paslaugų kainos tikriausiai padidėtų; 
tačiau šią nuomonę ginčija Europos keleivių federacija (EKF), kuri pabrėžia didesnę 
ekonominę naudą dėl išorės sąnaudų, patiriamų dėl oro transporto bendrovių 
skrydžių atidėjimų ir blogo aptarnavimo, internalizavimo. 

 

Didžioji apklaustų suinteresuotųjų subjektų dauguma išreiškė nuomonę, kad turėtų būti 
atliekamas Reglamento Nr. 261/2004 teisėkūros persvarstymas, kaip smulkiai išdėstyta 
kitame skirsnyje, kuriame pateikiamos rekomendacijos ir pasiūlymai.  
Kiti ES ir tarptautiniai teisės aktai 

Atrodo, kad dėl Reglamento Nr. 2111/2005 NVUĮ ir vartotojams ypatingų problemų nekyla, 
netgi jei buvo keletas atvejų, kai gavę keleivių skundų kai kurios NVUĮ turėjo įsikišti. Tik 
viena NVUĮ pranešė, kad pradėjo keletą drausminių procedūrų prieš ekonominės veiklos 
vykdytojus. 
NVUĮ mažuma išreiškė nuomonę, kad Reglamentą Nr. 1107/2006 reikėtų persvarstyti 
siekiant peržiūrėti pasikartojančių terminų apibrėžtis, suderinti valstybių narių mokymo 
poreikius ir peržiūrėti NVUĮ jurisdikcijos apibrėžtį, kad būtų užtikrintas reglamento 
vykdymas. Nei vartotojų asociacijos, nei AGS institucija nepateikė jokio nurodymo dėl 
galimų reglamento pakeitimų. 
Didžioji NVUĮ dauguma nepatyrė ypatingų problemų, susijusių su direktyvų 90/314 
ir Nr. 261/2004 prieštaravimais, taip pat nė viena vartotojų organizacija nepateikė 
atsakymų į konkretų klausimą. Kelios NVUĮ manė, kad keleiviai gali būti klaidinami dėl to, 
su kuria organizacija jie turėtų susisiekti, kad galėtų pateikti skundą skrydžio atšaukimo 
atveju (oro transporto bendrove, kelionės organizatorių, abu subjektus ir t. t.). 
Rekomendacijos ir pasiūlymai 

Autoriai mano, kad reikėtų nedelsiant imtis veiksmų siekiant pradėti Reglamento 
Nr. 261/2004 teisėkūros persvarstymą. Kaip parodė konsultacijų rezultatai, 
rekomenduotina persvarstyti šį reglamentą, ypač dviem pagrindiniais aspektais: 

 reikia persvarstyti aktualių sąvokų, kurias linkstama skirtingai aiškinti, apibrėžtis;  

 reikia persvarstyti reglamento tekstą siekiant tiksliai atspindėti vienodo požiūrio į 
skrydžių atidėjimus ir atšaukimus principą, kuris dar kartą buvo patvirtintas neseniai 
priimtais ETT sprendimais.  

Iš apklausos rezultatų paaiškėjo, kad kelioms reglamente nurodytoms sąvokoms trūksta 
aiškių apibrėžčių. Tai dažnai lėmė skirtingus reglamento taikymo aiškinimus, taip pat dėl to 
suinteresuotiesiems subjektams kilo abejonių ir neaiškumų dėl šio taikymo. 

Be to, priėmus sprendimus Sturgeon ir Böck keletas NVUĮ pareiškė, kad jas suglumino 
akivaizdi Reglamento Nr. 261/2004 formuluotės ir ETT sprendimo dėl keleivių teisės į 
kompensaciją skrydžių atidėjimų atvejais neatitiktis; kelios NVUĮ siūlo keisti reglamento 
tekstą, kad būtų pašalintas netikrumas, atsiradęs dėl tokios neatitikties. Tačiau turi būti 
atsižvelgiama į tai, kad jei reglamentas būtų pakeistas, būtų aplenkta teismų praktika, 
įgyta iš ETT perduotų bylų, ir taip gali būti sudarytos sąlygos atnaujinti bylinėjimąsi dėl 
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naujo teisės akto taikymo terminų ir apibrėžčių. Taigi, yra tikimybė, kad dėl reglamento 
teksto persvarstymo teisinis netikrumas galėtų padidėti, o ne sumažėti. 

Atsižvelgiant į Reglamento Nr. 261/2004 teisėkūros peržiūrą būtų patartina nuodugniai 
ištirti galimybes parengti visų teisės aktų dėl keleivių teisių, kuriuos sudaro daug per ilgą 
laikotarpį parengtų teisinių priemonių, kuriomis buvo siekiama apimti daug temų, naują 
redakciją. Toks tyrimas paskatintų suderinti visus šiuos aspektus, kurie dabartinėje 
sistemoje pasirodė esą prieštaringi, ir nustatyti nuoseklius ir bendrus principus, pagal 
kuriuos būtų pašalintos principų, apibrėžčių ir atsakomybės požiūriu galimo netikrumo 
sritys. Galėtų būti atliekami tolesni tyrimai, susiję su vienos teisinės priemonės, įskaitant 
visas civilinės aviacijos klientų teisių nuostatas ir principus, sukūrimu siekiant sumažinti 
šiuo metu pastebimą ekonominės veiklos vykdytojų ir teisės aktų vykdymo užtikrinimo 
institucijų susiskaidymą įvairiose keleivių teisių srityje. Teisės aktų persvarstymas turėtų 
paskatinti atlikti išsamų visų galimų poveikių vertinimą. Reikėtų, kad šiame persvarstymo 
procese dalyvautų visos kitos suinteresuotosios šalys ir taip būtų apsvarstytos visų 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų ir galbūt nukentėjusių šalių perspektyvos. Atsižvelgiant 
į poveikio vertinimą, reikėtų kruopščiai įvertinti galimas oro transporto bendrovių sąnaudas 
ir teisės aktų vykdymo užtikrinimo sąnaudas, palyginant jas su didesne ekonomine nauda, 
gaunama taikant patobulintus teisės aktus. 

Be to, dėl to, kad teisės aktų peržiūros procesui užbaigti reikėtų tam tikro laiko ir tuo metu 
būtų paliktos neišspręstos problemos, patartina įvertinti trumpalaikes priemones, kuriomis 
būtų galima pagerinti reglamento taikymą ir vykdymą. Šios priemonės turėtų apimti 
nuolatinį informatyvių dokumentų (informacinių lapelių ir skelbimų) atnaujinimą ir skelbimą 
EK interneto svetainėje.  

Juos reikėtų atnaujinti siekiant įtraukti nesenai priimtus ETT sprendimus ir ypač sprendimus 
Sturgeon ir Böck, kad būtų galima padidinti klientų informuotumą apie savo teises skrydžių 
sutrikimų atvejais. Tiesą sakant, šiuo metu šiuose dokumentuose neužsimenama, kad 
keleiviams gali būti skiriama kompensacija skrydžio atidėjimo ilgam laikui atveju. Todėl 
šiuo metu gali būti informacijos asimetrija: nors oro transporto bendrovės žino apie 
sprendimus Sturgeon ir Böck, keleiviai nėra tinkamai informuojami informatyviais 
dokumentais, galimybę su kuriais susipažinti suteikė EK. 

Be to, siekiant užtikrinti, kad su informacija apie teises keleiviai galėtų susipažinti visą 
laiką, galimas Reglamento Nr. 261/2004 persvarstymas galėtų apimti oro transporto 
bendrovių įpareigojimą teikti pagrindinę informaciją apie keleivių teises bilietų klausimais, 
ją spausdinant kitoje bilieto pusėje arba ant papildomo lapo. 

Galiausiai būtų naudinga remti NVUĮ, vartotojų asociacijų ir oro transporto bendrovių 
diskusijas ir bendradarbiavimą siekiant plėtoti ir skleisti geriausią teisės aktų dėl keleivių 
teisių vykdymo patirtį. Tai taip pat padėtų ieškoti sutarimo dėl ginčytinų teisės aktų dalių 
siekiant visoje Europos Sąjungoje patvirtinti panašius požiūrius ir aiškinimus teisės aktų 
klausimais. 


