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Ta študija podaja splošni pregled izvajanja zakonodaje EU o pravicah 
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varstva pravic potrošnikov na področju civilnega letalstva.  
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POVZETEK 
 
Kontekst 
Da bi zagotovile ustrezno varstvo pravic potrošnikov na področju civilnega letalstva, so 
institucije EU sprožile številne zakonodajne pobude, zasnovane tako, da bi pokrile širok 
spekter posebnih primerov. Obstoječa zakonodaja EU o pravicah potnikov je namenjena 
zagotavljanju pomoči, povračil in nadomestil v primeru težav z letom; poleg tega spodbuja 
preglednost in podpira pravice invalidov ter potnikov z omejeno mobilnostjo. 

Cilj študije 
V okviru študije je bilo raziskano izvajanje zakonodaje EU o pravicah potrošnikov na 
področju civilnega letalstva. V središču preučevanja so bili predvsem naslednji zakonodajni 
dokumenti EU: 

 Uredba (ES) št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči 
potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov; 

 nedavne sodbe Sodišča Evropske unije o razlagi Uredbe št. 261/2004; 

 Uredba (ES) št. 2111/2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih 
prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju 
potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let; 

 Uredba (ES) št. 1107/2006/ES o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno 
mobilnostjo v zračnem prevozu; 

 Direktiva Sveta 90/314/EGS o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in 
izletih; 

 druge zadevne direktive EU in mednarodne konvencije.  
 

Ta dokument poroča o izidih pregleda dokumentacije in posvetovanja z nacionalnimi 
izvršnimi organi, ki jih je v skladu z Uredbo (ES) št. 261/2004 imenovalo 27 držav članic 
EU. Po predložitvi predhodnega osnutka Evropskemu parlamentu je bila izvedena anketa, 
osredotočena na tri potrošniška združenja in organ za nadomestne postopke reševanja 
sporov v nekaterih najpomembnejših evropskih državah članicah na področju zračnega 
prometa. 
Anketa je bila zasnovana za preučitev najpogostejših težav nacionalnih izvršnih organov pri 
izvajanju zakonodaje EU na področju pravic potnikov ter pomembnih vprašanj, na katera so 
opozorila potrošniška združenja in organ za nadomestne postopke reševanja sporov, v 
zvezi z uporabo zakonodaje EU in težavami potnikov. Zbrani in ocenjeni so bili tako 
kvantitativni podatki kot tudi kvalitativna stališča, da bi dobili široko sliko trenutnega stanja 
na področju izvajanja zakonodaje ter preučili težave in možnosti za izboljšanje. Izpolnjeno 
anketo so vrnili nacionalni izvršni organi 26 držav članic od skupno sedemindvajsetih, ki jim 
je bila poslana, vsa tri potrošniška združenja ter organ za nadomestne postopke reševanja 
sporov. 

Glavne ugotovitve študije 
Uredba (ES) št. 261/2004 

Anketa je pokazala, da so nacionalni izvršni organi v obdobju od 2007 do 2009 v povprečju 
prejeli 27 pritožb na milijon potnikov, vendar pa se ti podatki med državami članicami EU 
močno razlikujejo. V večini držav članic (19 od 27) je število pritožb, ki so jih zabeležili 
nacionalni izvršni organi, pod evropskim povprečjem.  

 
3 



Tematski sektor B: strukturna in kohezijska politika 
____________________________________________________________________________________________ 

Število pritožb se je v obdobju od 2007 do 2009 na splošno povečevalo, edini izjemi sta 
Italija in Švedska, kjer se je to število občutno zmanjšalo. V nekaterih primerih je bilo 
povečanje večje od 100 %. 
Po podatkih nacionalnih izvršnih organov so najpogostejši razlogi za vložitev pritožbe 
„odpovedi letov“, sledijo pa jim „velike zamude“; pritožbe potnikov nacionalnim izvršnim 
organom zaradi „zavrnitve vkrcanja“ so veliko manj pogoste.  Prav tako so vprašana 
potrošniška združenja navedla, da so zamude in odpovedi najpogostejši vzrok 
nezadovoljstva potnikov. 
Sankcije proti letalskim družbam je uvedla le polovica nacionalnih izvršnih organov, skupno 
pa je takih sankcij manj kot deset letno. Očitni izjemi sta Italija (452 sankcij v treh letih) in 
Poljska (265 sankcij v treh letih). 
Večina nacionalnih izvršnih organov je navedla, da nizkocenovni prevozniki uredbo kršijo 
pogosteje kot tradicionalne letalske družbe, zlasti na majhnih letališčih. To je delno potrdilo 
tudi špansko potrošniško združenje, ki je navedlo, da se velik del pritožb potnikov, ki jih je 
prejelo, nanaša na nepravilnosti s strani nizkocenovnih prevoznikov.  
Sodišče Evropske unije je sprejelo nekaj sodb v zvezi z uporabo Uredbe (ES) št. 261/2004, 
ki uvajajo nova načela glede razlage uredbe. Glede mnenja deležnikov o nedavnih sodbah 
Sodišča Evropske unije so iz ankete razvidna naslednja pomembna dejstva: 
Zadeva C-549/07 (Wallentin-Hermann proti Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA):  

 približno polovica nacionalnih izvršnih organov je pozdravila sodbo v zadevi 
Wallentin-Hermann, saj je zagotovila jasno razlago uredbe; 

 približno polovica nacionalnih izvršnih organov je izrazila mnenje, da se je zaradi 
sodbe povečal obseg njihovega dela in da so naleteli na težave pri raziskovanju 
tehničnih vzrokov za težave z leti, da bi preverili, ali trditve letalskih družb o 
izjemnih okoliščinah zadostijo merilom, ki jih uvaja sodba Sodišča Evropske unije; 

 potrošniška združenja so na splošno pozdravila sodbo, saj jim jasna opredelitev 
„izjemnih okoliščin“ omogoča boljše zagovarjanje pravic potnikov v primerih težav z 
leti. 

Zadeva C-173/07 (Emirates Airlines–Direktion für Deutschland proti Dietherju Schenklu): 

 velika večina vprašanih deležnikov ni imela nobenih večjih težav z razlago pojma 
„let“, niti ni sodba Sodišča Evropske unije vplivala na način delovanja nacionalnih 
izvršnih organov. 

Združeni zadevi C-402/07 (Sturgeon proti Condor Flugdienst GmbH) in C-432/07 (Böck in 
drugi proti Air France SA): 

 študija je razkrila, da imajo potrošniška združenja in nacionalni izvršni organi 
različne poglede na sodbi Sodišča Evropske unije v zadevah C-402/07 in C-432/07 
Sturgeon proti Condor ter Böck in drugi proti Air France; 

 vprašana potrošniška združenja zagovarjajo sodbi Sodišča Evropske unije, ki naj bi 
krepili varstvo pravic potnikov in hkrati letalske družbe prisilili k nadomestilu 
zunanjih stroškov, ki jih povzročijo. Vendar pa francosko združenje ugotavlja, da je 
odločba sodišča povzročila neskladje z originalnim besedilom Uredbe (ES) št. 
261/2004, medtem ko sta dve drugi združenji izrazili zaskrbljenost glede učinkovite 
uporabe načel, ki jih uvajata sodbi, saj trdita, da mnoge letalske družbe ne 
upoštevajo novih sodb in še vedno zavračajo plačilo nadomestil za zamude pri letih; 

 nasprotno pa večina nacionalnih izvršnih organov ni zadovoljna s sodbama v 
zadevah Sturgeon in Böck. Večina nacionalnih izvršnih organov meni, da sodbi 
puščata nerešena številna vprašanja. Poleg tega se je povečal obseg dela 
nacionalnih izvršnih organov in večina se jih je pritožila zaradi pomanjkanja pravih 
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smernic za uporabo načel, ki jih uvajata sodbi (npr. v primeru zamujene zveze 
zaradi zamude); 

 Velik delež nacionalnih izvršnih organov meni, da bi dosledna uporaba načel, ki jih 
uvajata sodbi v zadevah Sturgeon in Böck, s strani nacionalnih izvršnih organov in 
civilnih sodišč lahko imela škodljiv učinek na finančno stanje letalskih družb; 
pogosto mnenje je, da bi se naj letalske vozovnice zaradi povečane obremenitve 
prevoznikov predvidoma podražile. S tem mnenjem pa se ne strinja evropska zveza 
potnikov (European Passenger Federation – EPF), ki poudarja širšo ekonomsko 
korist, ki izhaja iz internalizacije zunanjih stroškov zaradi zamud in slabih storitev 
letalskih družb. 

 

Velika večina vprašanih deležnikov je izrazila mnenje, da bi bila potrebna zakonodajna 
revizija Uredbe (ES) št. 261/2004, kot je v nadaljevanju natančneje opisano pri priporočilih 
in predlogih.  
Drugi zakonodajni dokumenti EU in mednarodne zakonodaje 

Zdi se, da Uredba (ES) št. 2111/2005 nacionalnim izvršnim organom in potrošniškim 
združenjem ne povzroča posebnih težav, čeprav obstaja omejeno število primerov, ko so 
nacionalni izvršni organi morali posredovati na pritožbe potnikov. Samo en nacionalni 
izvršni organ je poročal, da je sprožil majhno število disciplinskih postopkov proti 
prevoznikom. 
Manjšina nacionalnih izvršnih organov je izrazila mnenje, da bi bila potrebna revizija 
Uredbe (ES) št. 1107/2006, da se pregledajo opredelitve ponavljajočih se pojmov, uskladijo 
potrebe po usposabljanju med državami članicami in pregleda opredelitev pristojnosti 
nacionalnih izvršnih organov za izvrševanje uredbe. Niti potrošniška združenja niti organ za 
nadomestne postopke reševanja sporov niso izrazili potrebe po morebitnih spremembah 
uredbe. 
Velika večina nacionalnih izvršnih organov ni naletela na posebne težave, povezane z 
navzkrižji med Direktivo 90/314/EGS in Uredbo (ES) št. 261/2004, medtem ko med 
potrošniškimi organizacijami ni na to vprašanje odgovorila nobena . Majhno število 
nacionalnih izvršnih organov je omenilo, da potnikom morda ni jasno, na katere 
organizacije se morajo obrniti s pritožbami v primerih odpovedi leta (letalsko družbo, 
organizatorja potovanja, oba itd.). 
Priporočila in predlogi 

Avtorji menijo, da bi bilo treba takoj začeti z zakonodajno revizijo Uredbe (ES) št. 
261/2004. Kot je navedeno v rezultatih posvetovanja, se revizija uredbe priporoča zlasti 
glede dveh glavnih vidikov: 

 opredelitve zadevnih konceptov, ki so pogosto predmet različnih razlag; 

 besedila uredbe, tako da bo izrecno odražalo načelo enakega obravnavanja za 
zamude in odpovedi, kot so to potrdile tudi nedavne sodbe Sodišča Evropske unije.  

Na podlagi ankete je postalo jasno, da številni koncepti v uredbi niso jasno opredeljeni. To 
je pogosto privedlo do različnih razlag ter povzroča negotovost in morebitne dvoumnosti 
med deležniki glede uporabe uredbe. 

Poleg tega so po sodbah v zadevah Sturgeon in Böck številni nacionalni izvršni organi 
izrazili zmedenost zaradi očitnega neskladja med besedilom Uredbe (ES) št. 261/2004 in 
odločbo Sodišča Evropske unije glede pravice potnikov do nadomestila v primeru zamud; 
več nacionalnih izvršnih organov predlaga spremembo besedila uredbe, ki bi odpravila 
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negotovost zaradi takega neskladja. Vendar pa je treba upoštevati, da bi v primeru 
spremembe uredbe sodna praksa, ki izhaja iz zadev, predloženih Sodišču Evropske unije, 
zastarala, kar bi omogočilo ponovno odprtje tožb skladno s pogoji in opredelitvami v novi 
zakonodaji. Zato obstaja možnost, da bi lahko revizija besedila uredbe pravno negotovost 
še povečala, namesto da bi jo zmanjšala. 

V kontekstu zakonodajnega pregleda Uredbe (ES) št. 261/2004 bi bilo priporočljivo 
temeljito raziskati možnosti za preoblikovanje celotne zakonodaje o pravicah potnikov, ki jo 
sestavlja več zakonodajnih instrumentov, ki so nastali v daljšem časovnem obdobju in 
pokrivajo širok nabor tem. Taka raziskava bi spodbujala uskladitev vseh tistih vidikov, ki se 
v obstoječem zakonodajnem okviru zdijo sporni, ter vzpostavila skladna in skupna načela, 
ki bi odpravila področja možne negotovosti v zvezi z načeli, opredelitvami in pristojnostmi. 
Izvesti bi bilo mogoče nadaljnje raziskave v zvezi z oblikovanjem enotnega zakonodajnega 
instrumenta, ki bi vključeval vse določbe in načela o pravicah potrošnikov na področju 
civilnega letalstva, da bi zmanjšali razdrobljenost, ki jo trenutno občutijo prevozniki in 
izvršni organi na različnih področjih pravic potnikov. Revizija zakonodaje bi morala 
vključevati celovito oceno vseh možnih učinkov. Postopek revizije bi zahteval vključitev 
vseh drugih zainteresiranih strani ter s tem tudi upoštevanje perspektiv vseh pomembnih 
deležnikov in potencialno prizadetih strani. V okviru ocene učinka bi bilo treba natančno 
oceniti potencialne stroške za letalske družbe in stroške izvrševanja ter jih primerjati s 
širšimi ekonomskimi koristmi, ki bi jih bilo mogoče doseči z izboljšanjem zakonodaje. 

Poleg tega je, ker bi postopek revizije zakonodaje zahteval določen čas, v katerem bi 
odprta vprašanja ostala nerešena, priporočljiva ocena dopolnilnih kratkoročnih ukrepov za 
izboljšanje uporabe in izvajanja uredbe. Ti kratkoročni ukrepi bi morali vključevati 
posodabljanje in objavljanje informativnih dokumentov (letakov in plakatov) na spletnem 
mestu Evropske komisije.  

Take dokumente bi bilo treba posodobiti, tako da bi vključevali nedavne sodbe Sodišča 
Evropske unije, še zlasti sodbi v zadevah Sturgeon in Böck, z namenom povečanja 
ozaveščenosti potnikov o njihovih pravicah v primerih težav z leti. Trenutno v teh 
dokumentih pravzaprav sploh ni omenjeno, da so potniki v primerih velikih zamud 
upravičeni do nadomestil. Zato so trenutno možne asimetrije informacij: medtem ko 
letalske družbe poznajo sodbi v zadevah Sturgeon in Böck, potniki prek informativnih 
dokumentov Evropske komisije niso ustrezno obveščeni. 

Poleg tega bi, z namenom zagotoviti, da so informacije o pravicah potnikom na voljo v 
vsakem trenutku, morebitna revizija Uredbe (ES) št. 261/2004 lahko uvedla tudi dolžnost 
letalskih družb, da na zadnji strani vozovnice ali na posebnem listu zagotovijo osnovne 
informacije o pravicah potnikov. 

In končno, koristno bi bilo spodbujati razpravo in sodelovanje med nacionalnimi izvršnimi 
organi, potrošniškimi združenji in letalskimi družbami z namenom razvoja in širjenja 
najboljše prakse izvajanja zakonodaje na področju pravic potnikov. To bi pomagalo tudi pri 
iskanju soglasja o spornih delih zakonodaje z namenom sprejetja enakih pristopov in razlag 
v celotni Uniji.   


