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Sammanfattning 
 
Denna studie ger en allmän översikt av genomförandet av EU:s 
lagstiftning om flygpassagerares rättigheter. 
Efter en kort presentation av det relevanta regelverket redogörs för 
resultatet av ett samråd mellan nationella tillsynsorgan och 
konsumentorganisationer från EU:s mest berörda medlemsstater om 
genomförandet av förordningarna (EG) nr 261/2004, (EG) nr 2111/2005, 
(EG) nr 1107/2006 och direktiv 90/314 EEG. 
Syftet är att kartlägga möjliga områden där EU-institutionerna skulle 
kunna vidta ytterligare åtgärder för att stärka skyddet för 
konsumenternas rättigheter inom luftfarten.  
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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund 
För att garantera ett vederbörligt skydd av konsumenternas rättigheter inom luftfarten har 
EU:s institutioner använt sig av ett antal lagstiftningsinitiativ som utformats för att täcka en 
rad specifika fall. EU:s gällande lagstiftning om passagerares rättigheter syftar till att 
garantera assistans, ersättning och kompensation i händelse av flygstörningar. 
Lagstiftningen främjar också insyn och stöder rättigheterna för passagerare med 
funktionshinder eller nedsatt rörlighet. 

Studiens syfte 
 Syftet med studien är att undersöka genomförandet av EU:s lagstiftning om konsumenters 
rättigheter inom luftfarten. Forskningen inriktades huvudsakligen på följande delar av 
EU-lagstiftningen: 

 Förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om 
kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda 
eller kraftigt försenade flygningar. 

 Domar som EU-domstolen nyligen avkunnat om tolkningen av förordning (EG) 
nr 261/2004. 

 Förordning (EG) nr 2111/2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över 
alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och 
om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss 
flygning. 

 Förordning (EG) nr 1107/2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer 
med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, 

 Rådets direktiv 90/314/EEG om paketresor, semesterpaket och andra 
paketarrangemang. 

 Andra relevanta EU-direktiv och internationella konventioner.  
 

I detta dokument redogörs för resultaten av en dokumentationsundersökning och ett 
samråd tillsammans med nationella tillsynsorgan som utsetts av EU:s 27 medlemsstater i 
enlighet med förordning (EG) nr 261/2004. Efter det att ett första förslag lämnats till 
Europaparlamentet inleddes en undersökning som riktades till tre konsumentorganisationer 
och ett alternativt tvistlösningsorgan i några av EU:s mest representativa medlemsstater ur 
flygtrafiksynpunkt. 

Syftet med undersökningen har varit att utreda de vanligaste problem som nationella 
tillsynsorgan ställs inför i samband med genomförandet av EU:s lagstiftning om 
passagerares rättigheter. Den är också avsedd att ta upp relevanta frågor som väckts av 
konsumentorganisationer och det alternativa tvistlösningsorganet avseende tillämpningen 
av EU-lagstiftningen och de problem som passagerare upplevt. Både kvantitativ information 
och kvalitativa faktorer har samlats in och utvärderats för att ge en övergripande bild av 
läget i genomförandet av lagstiftningen, samt för att undersöka problem och eventuella 
förbättringar. Svar på undersökningen har inkommit från nationella tillsynsorgan i 26 av de 
27 medlemsstaterna som ursprungligen kontaktats, från samtliga tre 
konsumentorganisationer och från det alternativa tvistlösningsorganet. 
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Studiens huvudsakliga slutsatser 
Förordning (EG) nr 261/2004 

Av undersökningen framgick att de nationella tillsynsorganen under perioden 2007–2009 i 
genomsnitt mottog 27 klagomål per 1 miljon passagerare. Dessa siffror varierar emellertid 
stort mellan medlemsstaterna. I majoriteten av medlemsstaterna (19 av 27) har 
tillsynsorganen registrerat något färre klagomål än det europeiska genomsnittet.  

Klagomålsfrekvensen under perioden 2007–2009 har i allmänhet ökat, med undantag för 
Italien och Sverige där den sjönk väsentligt. I vissa fall har ökningen varit högre än 
100 procent. 

Enligt de tillsynsorgan som tillfrågats är de vanligaste orsakerna till klagomål ”inställda 
flygningar”, följt av ”kraftiga förseningar”. Det är mycket mer sällsynt att tillsynsorganen 
mottar klagomål till följd av ”nekad ombordstigning”. Även de konsumentorganisationer 
som tillfrågats uppgav att förseningar och inställda flyg var de vanligaste orsakerna till 
missnöje bland passagerarna. 

Sanktioner mot flygbolag hade endast utfärdats av hälften av de tillfrågade tillsynsorganen, 
sammanlagt färre än tio per år i genomsnitt. Anmärkningsvärda undantag är Italien 
(452 sanktioner under tre år) och Polen, där 265 sanktioner utfärdats under tre år. 

Majoriteten av de nationella tillsynsorganen uppgav att lågprisflygbolagen tenderar att 
bryta mot förordningen i större utsträckning än traditionella flygbolag, särskilt när de 
trafikerar mindre flygplatser.  Detta har delvis bekräftats av den spanska 
konsumentorganisationen, enligt vilken en hög andel av de klagomål som inkommit från 
passagerare har rört regelbrott som begåtts av lågprisflygbolagen.  

EU-domstolen har avkunnat några domar avseende tillämpningen av förordning (EG) 
nr 261/2004 och infört nya principer om tolkningen av förordningen. När det gällde de 
berörda parternas ståndpunkter om EU-domstolens nyligen avkunnade domar framkom 
följande huvudpunkter: 

Mål C-549/07 (Wallentin-Hermann mot Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA):  

 Omkring hälften av de nationella tillsynsorgan som tillfrågats välkomnade beslutet i 
målet Wallentin-Hermann, eftersom det tillhandahöll en tydlig tolkning av 
förordningen. 

 Omkring hälften av de nationella tillsynsorganen ansåg att deras arbetsbelastning 
hade ökat till följd av domen. De uppgav också att de stött på svårigheter när de 
undersökt de tekniska orsakerna till störningarna för att kontrollera om flygbolagens 
påståenden om exceptionella omständigheter uppfyllde de kriterier som fastslagits 
genom EU-domstolens dom.   

 Konsumentorganisationerna välkomnade i allmänhet domen eftersom en tydlig 
definition av ”extraordinära omständigheter” ger dem möjlighet att i större 
utsträckning försvara passagerares rättigheter i händelse av flygstörningar. 

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

 En bred majoritet av de berörda parter som tillfrågats hade inte stött på några 
större problem med tolkningen av termen ”flygning”, och inte heller hade de 
nationella tillsynsorganens arbetsmetoder påverkats av EU-domstolens dom. 

Förenade målen C-402/07 (Sturgeon mot Condor Flugdienst GmbH) och C-432/07 (Böck 
m.fl. mot Air France SA): 

 Studien visade att konsumentorganisationerna och de nationella tillsynsorganen 
hade olika uppfattning om EU-domstolens utslag i målen C-402/07 och C-432/07 
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Sturgeon mot Condor och Böck m.fl. mot Air France. 

 De konsumentorganisationer som tillfrågats var positivt inställda till EU-domstolens 
utslag, som anses förstärka skyddet för passagerarnas rättigheter och samtidigt 
tvinga flygbolagen att ersätta de externa kostnader som de åsamkar.  Den franska 
organisationen medgav emellertid att man i domstolens beslut hade konstaterat en 
bristande överensstämmelse med originaltexten i förordning (EG) nr 261/2004. 
Samtidigt uttryckte två andra organisationer farhågor över den faktiska 
tillämpningen av de principer som fastställts genom domarna, och hävdade att flera 
flygbolag tycks ignorera dessa och fortfarande vägrar att betala ut ersättning i 
samband med försenade flygningar. 

 Majoriteten av de nationella tillsynsorganen var däremot inte nöjda med domarna i 
målen Sturgeon och Böck. Majoriteten av tillsynsorganen anser att det saknas 
lösningar på vissa problem i domarna.  Dessutom har tillsynsorganens 
arbetsbelastning ökat, och de flesta av dem klagade över att det saknas en faktisk 
vägledning om hur de principer som fastställts i och med domarna (t.ex. i händelse 
av missade anslutningsflyg till följd av en försening) ska tillämpas. 

 En stor del av tillsynsorganen räknar med att en strikt tillämpning av tillsynsorganen 
och tvistemålsdomstolarna av de principer som införts genom domarna i målen 
Sturgeon och Böck skulle kunna inverka negativt på flygbolagens ekonomiska 
situation. Det anses allmänt att flygpriserna sannolikt kommer att öka till följd av 
flygbolagens ökade arbetsbörda. Denna uppfattning ifrågasätts emellertid av 
European Passenger Federation (EPF) som framhåller de betydande ekonomiska 
fördelarna med att internalisera de externa kostnaderna för förseningar och tjänster 
som flygbolagen inte lyckas uppfylla. 

 

Den stora majoriteten av de berörda parter som tillfrågats ansåg att förordning (EG) 
nr 261/2004 bör genomgå en lagstiftningsrevision. Avsnittet om rekommendationer och 
förslag innehåller en närmare redogörelse för detta.  

Andra delar av EU-lagstiftningen och internationella lagar 

Förordning (EG) 2111/2005 tycks inte vålla några särskilda problem för de nationella 
tillsynsorganen och konsumentorganisationerna även om det förekommit ett begränsat 
antal fall då tillsynsorgan varit tvungna att ingripa till följd av klagomål från passagerare. 
Ett enda nationellt tillsynsorgan uppgav sig ha inlett ett fåtal disciplinära förfaranden mot 
flygoperatörer. 

En minoritet av tillsynsorganen ansåg att förordning (EG) nr 1107/2006 bör revideras för 
att se över definitionen av återkommande begrepp, harmonisera utbildningsbehoven i 
medlemsstaterna och se över fastställandet av de nationella tillsynsorganens behörighet 
när det gäller förordningens genomförande. Vare sig konsumentorganisationerna eller det 
alternativa tvistlösningsorganet yttrade sig om eventuella ändringar av förordningen. 

Flertalet av tillsynsorganen hade inte upplevt några särskilda problem med bristande 
överensstämmelse mellan direktiv 90/314/EEG och 261/2004/EG. Ingen av 
konsumentorganisationerna gav något svar på denna specifika fråga. Ett fåtal tillsynsorgan 
uppgav att passagerare ibland var osäkra på vilken organisation de borde kontakta för att 
framföra klagomål i händelse av en inställd flygning (till flygbolaget, researrangören, eller 
till båda dessa?, osv.). 
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Rekommendationer och förslag 

Författarna anser att åtgärder omedelbart bör vidtas för att inleda en lagstiftningsrevision 
av förordning (EG) nr 261/2004. Enligt vad som framkom av samrådet rekommenderas att 
förordningen ses över, i synnerhet avseende två huvudaspekter: 

 Definitionen av relevanta begrepp som ofta tolkas olika.  

 En översyn av texten i förordningen så att den uttryckligen återspeglar den princip 
om lika behandling vid förseningar och inställda flyg som bekräftas i de domar som 
EU-domstolen nyligen avkunnat.  

Det framkom av undersökningen att ett antal begrepp som nämns i förordningen saknar en 
tydlig definition. Detta leder ofta till olika tolkningar och ger upphov till osäkerhet och 
potentiella tvetydigheter bland de berörda parterna om hur förordningen ska tillämpas. 

Till följd av domarna i målen Sturgeon och Böck har ett antal nationella tillsynsorgan 
dessutom uttryckt sin förvirring över den uppenbart bristande överensstämmelsen mellan 
ordalydelsen i förordning (EG) nr 261/2004 och EU-domstolens beslut om passagerares rätt 
till ersättning i händelse av försening. Flera nationella tillsynsorgan har föreslagit att texten 
i förordningen ska ändras för att undanröja den osäkerhet som den bristande 
överensstämmelsen vållar. Man bör emellertid betänka att om förordningen ändras skulle 
det innebära att man förbigår den rättspraxis som består av mål som hänskjutits till 
EU-domstolen, vilket skulle göra det möjligt att återuppta rättstvister om de villkor och 
definitioner som tillämpas i den nya lagstiftningen. Det finns följaktligen en risk för att en 
revidering av förordningens text skulle leda till att den rättsliga osäkerheten snarare ökar 
än minskar. 

I samband med den föreslagna lagstiftningsrevisionen av förordning (EG) nr 261/2004 
skulle det vara lämpligt att grundligt utreda möjligheterna att omarbeta hela lagstiftningen 
om passagerarrättigheter. Denna lagstiftning utgörs nämligen av ett antal rättsakter som 
har utvecklats under en lång tidsperiod för att täcka en bred uppsättning frågor. En sådan 
utredning skulle underlätta en harmonisering av alla de aspekter som förefaller vara 
kontroversiella i den nuvarande lagstiftningen. Dessutom skulle konsekventa och 
gemensamma principer upprättas medan områden där det råder viss osäkerhet i fråga om 
principer, definitioner och skyldigheter skulle utelämnas. Ytterligare forskning kunde 
genomföras avseende upprättandet av en gemensam rättsakt som omfattar samtliga 
bestämmelser och principer om konsumenters rättigheter inom luftfarten. Därigenom skulle 
man minska den splittring som operatörer och tillsynsmyndigheter uppmärksammat inom 
olika områden av lagstiftningen om passagerares rättigheter. En lagstiftningsrevision bör 
innefatta en övergripande utvärdering av alla tänkbara konsekvenser. Alla övriga berörda 
parter skulle behöva delta i revisionsprocessen, som följaktligen skulle omfatta samtliga 
berörda och potentiellt berörda parters synpunkter. Inom ramen för 
konsekvensbedömningen bör de potentiella kostnaderna för flygbolagen samt 
genomförandekostnaderna noggrant bedömas mot bakgrund av de allmänna ekonomiska 
fördelar som skulle kunna uppnås genom en förbättrad lagstiftning.  

Översynen av lagstiftningen skulle kräva viss tid för att slutföras, och under mellantiden 
skulle vissa frågor förbli obesvarade. Därför skulle det vara på sin plats att utvärdera 
kompletterande kortsiktiga åtgärder för att förbättra förordningens tillämpning och 
genomförande. Dessa bör omfatta en regelbunden uppdatering och offentliggörande av 
vägledande dokument (broschyrer och anslag) på kommissionens webbsida.  

Dessa dokument skulle behöva uppdateras för att omfatta nya domar från EU-domstolen, i 
synnerhet domarna i målen Sturgeon och Böck, i syfte att öka passagerarnas medvetenhet 
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om sina rättigheter i händelse av flygstörningar. I själva verket anges för närvarande 
ingenting i dessa dokument om att passagerare kan få ersättning i händelse av en kraftig 
försening. Följaktligen kan det för närvarande förekomma informationsasymmetri: 
samtidigt som flygbolagen känner till domarna i målen Sturgeon och Böck får passagerarna 
inte tillräcklig information genom de vägledande dokument som kommissionen 
tillhandahåller. 

För att se till att information om rättigheter alltid finns tillgänglig för passagerare skulle en 
möjlig översyn av förordning (EG) nr 261/2004 dessutom kunna medföra en skyldighet för 
flygbolagen att på flygbiljetten tillhandahålla grundläggande information om passagerares 
rättigheter, antingen på biljettens baksida eller på en bifogad blankett. 

Slutligen skulle det vara lämpligt att främja diskussioner och samarbete mellan nationella 
tillsynsorgan, konsumentorganisationer och flygbolag i syfte att utveckla och sprida bästa 
praxis om genomförandet av lagstiftningen om passagerarrättigheter. Detta skulle också 
underlätta en överenskommelse om lagstiftningens kontroversiella delar, med 
målsättningen att införa liknande tillvägagångssätt och tolkningar över hela unionen.  


