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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1684/2012, внесена от Флориан Босе, с германско гражданство, 
относно изменение на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на 
общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп 
на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, с цел придаване на 
по-голяма строгост на правилата 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията предлага да се измени Регламент (ЕО) № 261/2004 относно 
създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп 
на борда и отмяна или голямо закъснение на полети с цел придаване на по-голяма 
строгост на правилата му. Той би искал да се предвиди пълно възстановяване на цената 
на билета, ако закъснението е един час. Той също така смята, че въздушните 
превозвачи следва да плащат допълнителна такса в размер на 100 евро, ако 
обезщетението се плаща повече от 30 дни след събитието или в случай на предявен 
съдебен иск. В резултат на това въздушните превозвачи по-рядко ще позволяват 
въпросът да стигне до съд. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

На 13 март 2013 г.  Комисията прие предложение за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците 
при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и на Регламент 
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(ЕО) № 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния 
превоз на пътници и техния багаж1. Предложението може да бъде намерено на уебсайта 
на Комисията:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2013/03/passenger-rights-
air-revision_en.htm.

В случай на пропуснат свързващ полет в член 6а от предложението се предвижда, че 
„закъснението се изчислява въз основа на времето за пристигане в крайния пункт, 
както е по разписание“, което в действителност означава, че трябва да се вземе 
предвид закъснението през цялото пътуване.

По отношение на обвързването на обезщетението с цената на билета Комисията 
внимателно прецени тази възможност и счита, че определянето на размера на 
обезщетението като процент от цената на билета би се сблъскало не само с някои
правни проблеми, но и с някои пречки от практическо естество.

Според Съда на Европейския съюз докато Конвенцията от Монреал предвижда 
индивидуализирани обезщетения за причинени вреди за пътниците, оценени на базата 
на всеки отделен случай в зависимост от конкретните обстоятелства на пътника, в 
Регламент (ЕО) № 261/2004 се определят стандартизирани права, приложими за всички 
пътници, независимо от конкретните обстоятелства. Повдига се въпросът дали 
обезщетение под формата на процент от цената на билета не би могло да бъде 
тълкувано като индивидуализирано обезщетение при отчитане на конкретните 
обстоятелства на пътника и следователно да бъде несъвместимо с Конвенцията.

По отношение на практическото прилагане подобна мярка би създала трудности във 
връзка с полети, които са продадени като част от пакет: в тези случаи не е ясна цената 
на самолетния билет, тъй като има една цена, включваща полети, настаняване и 
евентуално други услуги. 

Фактът, че някакво събитие трябва да е засегнало предишния полет в случай на 
закъснение на въздухоплавателно средство поради предишен полет, вече е обхванат от 
предложените член 5, параграф 3 и член 6, параграф 4. 

По отношение на предложението въздушните превозвачи да плащат допълнителна 
такса в размер на 100 евро на пътници, когато обезщетението не е изплатено в рамките 
на 30 дни, съществуват няколко аргумента, които са пречка пред осъществяването на 
тази възможност. 

Правото на обезщетение за закъснение или отмяна на полет съгласно действащия 
Регламент относно правата на пътниците във въздушния транспорт цели 
стандартизирани и незабавни мерки за обезщетяване за неудобството, причинено от 
известна загуба на време или отказан достъп на борда при въздушен превоз на пътници. 
Следователно Регламентът цели да защити пътниците от неудобствата, свойствени за 
тяхното пътуване, и те не са свързани с късното изплащане на обезщетението. 

                                               
1 COM(2013) 130 окончателен.
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В допълнение, въздушният превозвач може да бъде освободен от задължението за 
изплащане на обезщетение, ако докаже, че закъснението или отмяната се дължат на 
извънредни обстоятелства, и не е могло те да бъдат избегнати, дори да са били взети 
всички необходими мерки, или в случай на отказан достъп на борда, ако докаже, че 
разумно е обосновал отказа да превози пътника. Освен това налагането на санкции за 
неспазване на правата на пътниците във въздушния транспорт е задача на 
националните правоприлагащи органи (НПО), определени от държавите членки. НПО 
могат да преценят по-добре дали въздушният превозвач дължи обезщетение и да 
разгледат безпристрастно всички доказателства. 

Нещо повече, подобно допълнително обезщетение, чиято цел не е обезщетяване за 
причинено неудобство, свързано с пътуването, вероятно не би съответствало на 
Конвенцията от Монреал. Член 29 от Конвенцията предвижда, че „наказателните, 
назидателните или всякакви други некомпенсационни обезщетения не подлежат на 
възстановяване“. Въз основа на това подобно обезщетение би имало за цел да 
санкционира поведението на въздушния превозвач при разглеждането на жалба, а не да 
обезщети за претърпени от пътника вреди, произтичащи от пътуването със самолет. 

Заключение

Комисията счита, че с пакета от предложени мерки се постига справедлив баланс 
между правата на пътниците и финансовия разход, свързан с тези права. Понастоящем 
предложението се обсъжда от законодателите (Европейския парламент и Съвета на 
министрите).


