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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1684/2012 af Florian Bosse, tysk statsborger, om ændring af 
forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og 
bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange 
forsinkelser for at den bliver mere stringent

1. Sammendrag

Andrageren foreslår, at forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om 
kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller 
lange forsinkelser skal ændres for at gøre den mere stringent. Han ønsker fuld tilbagebetaling 
af billetprisen, hvis en forsinkelse på en time opstår. Han mener også, at luftfartsselskaberne 
skal betale et tillæg på 100 EUR, hvis erstatningen udbetales mere end 30 dage efter 
begivenheden, eller hvis der anlægges søgsmål. Det ville betyde, at luftfartsselskaberne knap 
så ofte ville lade sager komme for retten.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. juli 2013). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"Kommissionen vedtog den 13. marts 2013 et forslag om ændring af forordning (EF) nr. 
261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved 
boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser samt af forordning (EF) nr. 2027 
/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar ved luftbefordring af passagerer og deres 
bagage1. Forslaget findes på Kommissionens hjemmeside: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2013/03/passenger-rights-
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air-revision_en.htm.

I tilfælde af at flyforbindelsen er glippet, fastslås det i artikel 6a, at forsinkelsen skal beregnes 
"ud fra det planlagte ankomsttidspunkt på det endelige bestemmelsessted", hvilket faktisk 
betyder, at det er forsinkelsen for hele rejsen, der skal vurderes.  

Hvad angår den kompensation, der skal knyttes til billetprisen, har Kommissionen 
omhyggeligt vurderet denne politiske sag og mener, at hvis man definerer størrelsen på 
kompensationen som en procentdel af billetprisen, vil man støde på ikke blot juridiske 
betænkeligheder, men også praktiske forhindringer.

Mens Montreal-konventionen hjemler individualiseret erstatning til rejsende, vurderet fra sag 
til sag afhængigt af de individuelle omstændigheder, fastsætter forordning (EF) nr. 261/2004 
ifølge EU-Domstolen standardiserede rettigheder, som gælder for alle passagerer, uanset de 
individuelle omstændigheder. Spørgsmålet er nu, om en kompensation, der udtrykkes som en 
procentdel af billetten, ikke kunne fortolkes som en individuel kompensation, hvor der tages 
hensyn til passagerens særlige omstændigheder, og dermed kunne være i strid med 
konventionen.

Med hensyn til den praktiske gennemførelse ville en sådan ordning skabe vanskeligheder for 
rejser, der sælges som en del af en pakke. I disse tilfælde er det ikke helt klart, hvad prisen på 
billetten er, eftersom der er én pris, der dækker flyvninger, ophold og eventuelt andre 
tjenesteydelser. 

Det forhold, at en hændelse skal have påvirket den foregående flyvning – i tilfældet med en 
flyforsinkelse på grund af den foregående flyvning – er allerede dækket ind i udkastets artikel 
5, stk. 3, og artikel 6, stk. 4. 

Med hensyn til forslaget om, at luftfartsselskaber skulle betale et tillæg på 100 EUR til 
passageren, hvis de ikke har betalt erstatning inden 30 dage, er der flere grunde, der udelukker 
denne mulighed. 

Retten til erstatning for forsinkelse eller aflysning i henhold til den gældende forordning om 
flypassagerers rettigheder tjener til på en standardiseret og umiddelbar måde at kompensere 
for den ulempe, som et givet tidstab eller en boardingafvisning forårsager ved 
passagertransport med fly. Derfor tilsigter forordningen at beskytte passagererne mod de 
ulemper, som deres rejse indebærer, og disse er ikke forbundet med en for sen udbetaling af 
kompensation. 

Endvidere kan luftfartsselskabet være fritaget for at betale kompensation, hvis det kan bevise, 
at forsinkelsen eller aflysningen skyldtes ekstraordinære omstændigheder, der ikke kunne 
være undgået, selv om alle rimelige foranstaltninger var truffet. Det samme gælder i tilfældet 
med boardingafvisning, hvis det kan bevise, at det havde en rimelig begrundelse for at afvise 
passageren. Desuden er sanktioner mod luftfartsselskaber for ikke at overholde flypassagerers 
rettigheder en opgave, der påhviler de nationale håndhævelsesorganer, som udpeges af 
medlemsstaterne. De nationale håndhævelsesorganer er bedre i stand til at vurdere, om 
luftfartsselskabet skal yde kompensation, og undersøge beviserne på en upartisk måde. 

Endvidere ville en sådan ekstra kompensation, som ikke tilsigter at kompensere for nogen 
ulempe, der var forbundet med passagerens rejse, næppe være forenelig med Montreal-
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konventionen. Artikel 29 i denne konvention fastslår, at der ikke kan tilkendes erstatninger, 
som har karakter af sanktion, statuering af eksempel eller nogen anden erstatning, som ikke 
har karakter af kompensation. Ud fra denne betragtning ville en sådan kompensation være at 
pålægge luftfartsselskabet en sanktion i forbindelse med en klage, men ikke at yde 
kompensation for den ulempe, der er overgået passageren ved flyverejsen. 

Konklusion

Kommissionen finder, at den samlede pakke af foreslåede foranstaltninger skaber en god 
balance mellem passagerernes rettigheder og de finansielle omkostninger ved disse 
rettigheder. Dette forslag er i øjeblikket ved at blive drøftet af lovgiver, dvs. Europa-
Parlamentet og Ministerrådet.


