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Abstrakt 
 
W niniejszej notatce przedstawiono ogólny przegląd sytuacji związanej 
z wdrażaniem prawodawstwa UE z zakresu praw pasażerów 
w transporcie lotniczym. 
Najpierw skrótowo przedstawiono odnośne przepisy prawa, a następnie 
omówiono rezultat konsultacji z krajowymi organami wykonawczymi 
i stowarzyszeniami konsumentów z najbardziej reprezentatywnych 
państw członkowskich UE. Konsultacje te dotyczyły stosowania 
rozporządzeń nr 261/2004, 2111/2005 i 1107/2006 oraz dyrektywy 
90/314/EWG. 
Celem niniejszej notatki jest określenie zakresu dalszych działań 
instytucji UE, służących zwiększeniu ochrony praw konsumentów 
w lotnictwie cywilnym.  
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STRESZCZENIE 
 
Kontekst 

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony praw konsumentów w lotnictwie cywilnym 
instytucje UE przedsięwzięły szereg inicjatyw ustawodawczych służących uwzględnieniu 
szerokiego zakresu konkretnych przypadków. Obowiązujące prawodawstwo UE z zakresu 
praw pasażerów ma na celu zapewnienie wsparcia, zwrotu kosztów i odszkodowania 
w przypadku zakłóceń lotów. Ponadto dzięki temu prawodawstwu propaguje się 
przejrzystość i ochronę praw osób niepełnosprawnych i pasażerów o ograniczonej 
sprawności ruchowej. 

Cel notatki 

W niniejszej notatce przeanalizowano sposób wdrażania prawodawstwa UE z zakresu praw 
konsumentów w lotnictwie cywilnym. Podczas tej analizy skoncentrowano się przede 
wszystkim na następujących aktach ustawodawczych UE: 

 rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania 
i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania 
lub dużego opóźnienia lotów; 

 ostatnie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS) w przedmiocie 
wykładni rozporządzenia (WE) nr 261/2004; 

 rozporządzenie (WE) nr 2111/2005 w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu 
przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów 
w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu 
lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz; 

 rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz 
osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą; 

 dyrektywa Rady 90/314/EWG w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek; 

 inne właściwe dyrektywy UE i konwencje międzynarodowe.  
 

W niniejszym dokumencie przedstawiono wyniki analizy źródeł wtórnych oraz rezultat 
konsultacji przeprowadzonych z krajowymi organami wykonawczymi, wyznaczonymi przez 
27 państw członkowskich UE zgodnie z rozporządzeniem nr 261/2004. Po przedstawieniu 
wstępnego projektu Parlamentowi Europejskiemu (PE) w kilku z najbardziej 
reprezentatywnych pod względem ruchu lotniczego państwach członkowskich 
przeprowadzono ankietę skierowaną do trzech stowarzyszeń konsumentów oraz do organu 
zajmującego się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. 

Celem ankiety było określenie najczęstszych problemów, z którymi borykają się krajowe 
organy wykonawcze podczas egzekwowania prawodawstwa UE z zakresu praw pasażerów, 
oraz istotnych kwestii poruszanych przez stowarzyszenia konsumentów i organ zajmujący 
się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów w odniesieniu do stosowania 
prawodawstwa UE, a także problemów napotykanych przez pasażerów. Zgromadzono 
i oceniono zarówno informacje ilościowe, jak i jakościowe, w celu stworzenia 
kompleksowego obrazu sytuacji w zakresie wdrażania przedmiotowego prawodawstwa oraz 
przeanalizowania problemów i określenia ewentualnych ulepszeń. Spośród 27 państw 
członkowskich, z którymi początkowo się skontaktowano, na ankietę odpowiedziały krajowe 
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organy wykonawcze z 26 państw członkowskich, a także wszystkie trzy stowarzyszenia 
konsumentów oraz organ zajmujący się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. 

Najważniejsze ustalenia 

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 

Wyniki ankiety pokazały, że w latach 2007–2009 organy wykonawcze otrzymały średnio 
27 skarg na milion pasażerów. Liczba ta różniła się jednak znacząco w poszczególnych 
państwach członkowskich. W większości państw członkowskich (w 19 spośród 27) krajowe 
organy wykonawcze odnotowały liczbę skarg poniżej europejskiej średniej.  

W latach 2007–2009 liczba skarg zasadniczo wzrastała. Jedynym wyjątkiem są Włochy 
i Szwecja, gdzie odnotowano znaczący spadek liczby skarg. W niektórych przypadkach 
wzrost osiągnął wartość ponad 100%. 

Według krajowych organów wykonawczych, które odpowiedziały na ankietę, najczęstsze 
przyczyny składania skargi to „odwołanie lotu”, a następnie „duże opóźnienia”. Skargi 
składane przez pasażerów do tych organów w związku z „odmową przyjęcia na pokład” 
występowały znacznie najrzadziej. Podobnie było w przypadku stowarzyszeń konsumentów, 
które wskazały, że opóźnienia i odwołane loty są najczęstszymi przyczynami braku 
satysfakcji wśród pasażerów. 

Sankcje dla linii lotniczych były nakładane jedynie przez połowę ankietowanych krajowych 
organów wykonawczych, co daje wynik wynoszący średnio mniej niż dziesięć przypadków 
rocznie. Godnymi uwagi wyjątkami są Włochy (452 przypadki nałożenia sankcji w ciągu 
trzech lat) i Polska (256 przypadków nałożenia sankcji w ciągu trzech lat). 

Większość krajowych organów wykonawczych wskazała, że tanie linie lotnicze częściej niż 
tradycyjne linie lotnicze są skłonne do naruszania przedmiotowego rozporządzenia, 
szczególnie jeśli działają w niewielkich portach lotniczych. Częściowo potwierdziło to 
hiszpańskie stowarzyszenie konsumentów, według którego znaczny odsetek roszczeń, które 
zgłaszali do niego pasażerowie, był spowodowany nieprawidłowościami, jakich dopuszczają 
się tanie linie lotnicze.  

TS wydał określone wyroki związane z zastosowaniem rozporządzenia nr 261/2004, 
wprowadzając nowe zasady dotyczące wykładni tego rozporządzenia. W odniesieniu do 
opinii zainteresowanych stron dotyczącej ostatnich wyroków TS z ankiety wyłoniły się 
następujące najważniejsze informacje: 

Sprawa C-549/07 (Wallentin-Hermann przeciwko Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA):  

 Mniej więcej połowa ankietowanych krajowych organów wykonawczych 
z zadowoleniem przyjęła decyzję w sprawie Wallentin-Hermann z uwagi na to, że 
Trybunał dał jasną wykładnię przedmiotowego rozporządzenia. 

 Mniej więcej połowa krajowych organów wykonawczych uznała, że wskutek wydania 
tego wyroku ich obciążenie pracą zwiększyło się i że napotkały one trudności 
w analizie technicznych przyczyn zakłóceń w celu upewnienia się, czy wskazywanie 
przez linie lotnicze na istnienie nadzwyczajnych okoliczności spełnia kryteria 
określone w wyroku TS.  

 Stowarzyszenia konsumentów ogólnie z zadowoleniem przyjęły ten wyrok, 
ponieważ jasna definicja „nadzwyczajnych okoliczności” pozwala im lepiej chronić 
prawa pasażerów w przypadku zakłóceń lotów. 

Sprawa C-173/07 (Emirates Airlines–Direktion für Deutschland przeciwko Diether 
Schenkel): 
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 Ogromna większość ankietowanych zainteresowanych stron nie napotkała żadnych 
poważnych problemów podczas interpretowania terminu „lot”, a orzeczenie TS nie 
miało negatywnego wpływu na sposób działania krajowych organów wykonawczych. 

Sprawy połączone C-402/07 (Sturgeon przeciwko Condor Flugdienst GmbH) i C-432/07 
(Böck i inni przeciwko Air France SA): 

 Analiza pokazała, że stowarzyszenia konsumentów i krajowe organy wykonawcze 
odmiennie traktują orzeczenia TS w sprawach C-402/07 (Sturgeon przeciwko 
Condor) oraz C-432/07 (Böck i inni przeciwko Air France). 

 Ankietowane stowarzyszenia konsumentów popierają orzeczenia TS, które są 
traktowane jako zwiększające ochronę praw pasażerów i jednocześnie zmuszające 
linie lotnicze do rekompensowania generowanych przez nie kosztów zewnętrznych. 
Francuskie stowarzyszenie jest jednak zdania, że decyzja Trybunału doprowadziła do 
powstania niespójności z pierwotnym tekstem rozporządzenia nr 261/2004, a dwa 
inne stowarzyszenia wyraziły obawę dotyczącą skutecznego stosowania zasad 
określonych we wspomnianych orzeczeniach i stwierdziły, że wiele linii lotniczych 
zdaje się ignorować nowe wyroki i wciąż odmawia udzielenia odszkodowania za 
opóźnione loty. 

 Z kolei większość krajowych organów wykonawczych jest nieusatysfakcjonowana 
wyrokami w sprawach Sturgeon i Böck. Większość z tych organów jest zdania, że 
wyroki te nie rozwiązały wielu problemów. Ponadto obciążenie pracą krajowych 
organów wykonawczych zwiększyło się, a większość z nich skarżyła się na brak 
aktualnych wytycznych dotyczących stosowania zasad określonych w tych wyrokach 
(np. w przypadku utraty połączeń wskutek opóźnienia lotu). 

 Znaczny odsetek krajowych organów wykonawczych oczekiwał, że rygorystyczne 
stosowanie zasad wprowadzonych w wyrokach w sprawach Sturgeon i Böck przez te 
organy i sądy cywilne mogłoby mieć negatywny wpływ na sytuację finansową linii 
lotniczych. Zgodnie z powszechną opinią opłaty za bilety lotnicze mogłyby wzrosnąć 
w wyniku zwiększonych obowiązków nałożonych na przewoźników. Z opinią tą nie 
zgadza się jednak Europejska Federacja Pasażerów, która wskazuje na większe 
korzyści gospodarcze wynikające z internacjonalizacji kosztów zewnętrznych 
generowanych przez opóźnienia i niewłaściwe świadczenie usług przez linie lotnicze. 

 

Ogromna większość ankietowanych zainteresowanych stron wyraziła opinię, że 
rozporządzenie nr 261/2004 powinno zostać poddane przeglądowi legislacyjnemu, co 
szczegółowo opisano w dalszej części zawierającej zalecenia i propozycje.  

Inne unijne i międzynarodowe akty ustawodawcze 

Rozporządzenie nr 2111/2005 zdaje się nie stwarzać szczególnych problemów dla 
krajowych organów wykonawczych i stowarzyszeń konsumenckich: zgłoszono jednak 
niewielką liczbę przypadków, w których organy te musiały interweniować w związku ze 
skargami kierowanymi przez pasażerów. Tylko jeden krajowy organ wykonawczy 
poinformował, że zainicjował niewielką liczbę procedur dyscyplinarnych przeciwko 
operatorom. 

Niewiele krajowych organów wykonawczych wyraziło opinię, zgodnie z którą rozporządzenie 
nr 1107/2006 powinno zostać poddane przeglądowi w celu dokonania oceny definicji 
powtarzających się terminów, harmonizacji potrzeb z zakresu szkolenia między państwami 
członkowskimi oraz dokonania analizy definicji jurysdykcji krajowych organów 
wykonawczych w zakresie egzekwowania przepisów tego rozporządzenia. Stowarzyszenia 
konsumentów i organ zajmujący się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów 
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również nie zgłosiły żadnych uwag dotyczących ewentualnej zmiany przedmiotowego 
rozporządzenia. 

Ogromna większość krajowych organów wykonawczych nie doświadczyła szczególnych 
problemów związanych ze sprzecznością między dyrektywą 90/314/EWG i rozporządzeniem 
nr 261/2004. Z kolei żadne ze stowarzyszeń konsumentów nie wypowiedziało się w tej 
konkretnej kwestii. Kilka krajowych organów wykonawczych zasugerowało, że pasażerowie 
mogą nie wiedzieć, z którą organizacją powinni się skontaktować w celu złożenia skargi 
związanej z odwołaniem lotu (do linii lotniczych, do organizatora podróży, do obydwu 
podmiotów itp.). 

Zalecenia i propozycje 

Autorzy są zdania, że natychmiast należy podjąć działania mające na celu rozpoczęcie 
przeglądu legislacyjnego rozporządzenia nr 261/2004. Jak pokazały wyniki konsultacji, 
zaleca się przeprowadzenie przeglądu tego rozporządzenia, zwłaszcza w odniesieniu do 
następujących dwóch zagadnień: 

 definicji właściwych pojęć, które często skłaniają do odmiennych interpretacji;  

 analizy tekstu rozporządzenia pod względem wyraźnego odzwierciedlenia zasady 
równego traktowania w przypadku opóźnień i odwołanych lotów, która została 
potwierdzona w niedawnych orzeczeniach TS.  

Z ankiety wynika, że kilka pojęć stosowanych w przedmiotowym rozporządzeniu nie ma 
jasnej definicji. Wśród zainteresowanych stron często prowadzi to do odmiennych 
interpretacji i powoduje brak pewności oraz potencjalne wieloznaczności w odniesieniu do 
stosowania tego rozporządzenia. 

Ponadto po ogłoszeniu wyroków w sprawach Sturgeon i Böck kilka krajowych organów 
wykonawczych wyraziło niepewność w związku z oczywistą sprzecznością między 
brzmieniem rozporządzenia nr 261/2004 a decyzją TS dotyczącą prawa pasażerów do 
uzyskania odszkodowania w przypadku opóźnień. Kilka krajowych organów wykonawczych 
zaproponowało zmianę tekstu rozporządzenia w celu zapobieżenia powstawaniu 
niepewności wywołanej tą rozbieżnością. Należy jednak uwzględnić to, że w przypadku 
zmiany przedmiotowego rozporządzenia orzecznictwo stworzone w oparciu o sprawy 
kierowane do TS zostałoby unieważnione, co pozwoliłoby na ponowne otwarcie spraw 
sądowych z uwzględnieniem pojęć i definicji stosowanych w nowym prawodawstwie. 
W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo tego, że poddanie tekstu rozporządzenia 
przeglądowi może doprowadzić raczej do zwiększenia niepewności prawa, a nie do jej 
zmniejszenia. 

W kontekście legislacyjnego przeglądu rozporządzenia nr 261/2004 należałoby dogłębnie 
przeanalizować możliwość dokonania przekształcenia całego prawodawstwa z zakresu praw 
pasażerów, które składa się z kilku instrumentów legislacyjnych opracowywanych przez 
długi okres w odniesieniu do bardzo różnych zagadnień. Analiza tego rodzaju umożliwiałaby 
harmonizację wszystkich tych aspektów, które zdają się budzić kontrowersje w odniesieniu 
do obowiązujących przepisów prawa, oraz stworzenie spójnych i wspólnych zasad 
i jednoczesne wyeliminowanie aspektów ewentualnie rodzących niepewność w odniesieniu 
do zasad, definicji i zakresów odpowiedzialności. Można również przeprowadzić dodatkowe 
badania dotyczące stworzenia jednolitego instrumentu legislacyjnego, obejmującego 
wszystkie przepisy i zasady dotyczące praw konsumentów w lotnictwie cywilnym, aby 
ograniczyć fragmentację zauważaną obecnie przez operatorów i organy wykonawcze 
w różnych aspektach związanych z prawami pasażerów. Poddanie prawodawstwa 
przeglądowi powinno się wiązać z przeprowadzeniem kompleksowej oceny wszystkich 
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potencjalnych skutków. Proces dokonywania przeglądu wymagałby zaangażowania 
wszystkich zainteresowanych stron, a zatem uwzględnienia stanowisk wszystkich 
odnośnych podmiotów i potencjalnie narażonych stron. W kontekście oceny wpływu 
należałoby dokonać dogłębnej oceny potencjalnych kosztów dla linii lotniczych i kosztów 
egzekwowania przepisów, z uwzględnieniem większych korzyści gospodarczych, jakie może 
przynieść takie ulepszone prawodawstwo. 

Ponadto z uwagi na to, że proces dokonywania przeglądu przedmiotowego prawodawstwa 
musiałby zająć określony czas, w którym otwarte kwestie nie mogłyby zostać zamknięte, 
proponuje się przeprowadzenie oceny krótkoterminowych środków uzupełniających 
mających na celu usprawnienie stosowania i egzekwowania przedmiotowego 
rozporządzenia. Takie środki powinny obejmować aktualizowanie i publikowanie na stronie 
TS dokumentów informacyjnych (ulotka i plakat).  

Zbiór dokumentów powinien być uzupełniany najnowszymi orzeczeniami TS, a zwłaszcza 
wyrokami w sprawach Sturgeon i Böck, aby zwiększyć świadomość pasażerów w zakresie 
przysługujących im praw w przypadku zakłóceń lotów. W rzeczywistości w dokumentach 
tych aktualnie nie wspomina się o tym, że pasażerowie mogą uzyskać odszkodowanie 
w przypadku dużego opóźnienia. Obecnie może więc istnieć asymetria informacji: o ile linie 
lotnicze znają wyroki w sprawach Sturgeon i Böck, o tyle pasażerowie nie są odpowiednio 
informowani za pośrednictwem dokumentów informacyjnych udostępnianych przez TS. 

Ponadto w celu dopilnowania tego, by informacje o przysługujących prawach były zawsze 
dostępne dla pasażerów, w ramach ewentualnego przeglądu rozporządzenia nr 261/2004 
można by uwzględnić nałożenie na linie lotnicze obowiązku przekazywania podstawowych 
informacji dotyczących praw pasażerów na biletach, np. poprzez drukowanie tych informacji 
na odwrocie biletów lub na dodatkowych arkuszach. 

Wreszcie należałoby wspierać prowadzenie dyskusji i współpracy między krajowymi 
organami wykonawczymi, stowarzyszeniami konsumentów i liniami lotniczymi w celu 
tworzenia i rozpowszechniania najlepszych praktyk dotyczących egzekwowania 
prawodawstwa z zakresu praw pasażerów. Ułatwiłoby to również dążenie do osiągnięcia 
porozumienia w odniesieniu do kontrowersyjnych elementów prawodawstwa w celu 
przyjmowania zbliżonych stanowisk i dokonywania podobnych interpretacji w całej Unii. 


