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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1684/2012 dėl Reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio 
bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti 
ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, dalinio 
pakeitimo siekiant jį sugriežtinti, kurią pateikė Vokietijos pilietis Florian 
Bosse

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas siūlo iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras 
kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba 
atidėjimo ilgam laikui atveju, siekiant jį sugriežtinti. Peticijos pateikėjas norėtų, kad vėlavimo 
vieną valandą atveju būtų kompensuojama visa bilieto kaina. Jis taip pat mano, kad oro 
transporto bendrovės turėtų sumokėti 100 EUR baudą, jeigu kompensacija išmokama praėjus 
daugiau nei 30 dienų po įvykio arba po to, kai buvo iškelta teismo byla. Taip oro transporto 
bendrovės ne taip dažnai leistų, kad tokiais atvejais būtų keliamos teismo bylos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 9 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„2013 m. kovo 13 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Reglamento (EB) Nr. 261/2004, 
nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir 
skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, ir Reglamento (EB) Nr. 2027/97 dėl 
oro transporto bendrovės atsakomybės už keleivių ir jų bagažo vežimą oru1 dalinio pakeitimo.
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Pasiūlymą galima rasti Komisijos interneto svetainėje: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/kallas/headlines/news/2013/03/passenger-rights-air-revision_en.htm.

Praleisto persėdimo atveju pasiūlymo 6a straipsnyje teigiama, kad „atidėjimas skaičiuojamas 
pagal tvarkaraštyje nurodyto atvykimo į galutinę paskirties vietą laiką“, o tai iš tiesų reiškia, 
kad bus atsižvelgiama į visos kelionės atidėjimą.  

Dėl kompensacijos, susijusios su bilieto kaina: Komisija atidžiai įvertino šią politinę galimybę 
ir mano, kad kompensacijos, išreikštos bilieto kainos procentine dalimi, sumos nustatymas 
keltų ne tik teisinių problemų, bet ir praktinių kliūčių.

Pasak ES Teisingumo Teismo, Monrealio konvencijoje yra nuostatos dėl individualios 
keleivių patirtos žalos, įvertintos kiekvienu atveju atskirai, pagal individualias keleivio 
aplinkybes, o Reglamente (EB) Nr. 261/2004 nustatomos standartinės teisės, kurios 
suteikiamos visiems keleiviams nepriklausomai nuo jų individualių aplinkybių. Kyla 
klausimas, ar kompensacija, išreikšta bilieto kainos procentine dalimi, negalėtų būti laikoma 
individualia kompensacija, atsižvelgiant į konkrečias keleivio aplinkybes, ir todėl galėtų būti 
nesuderinama su konvencija.

Dėl praktinio jos taikymo: tokia priemonė sukeltų sunkumų, susijusių su skrydžių bilietais, 
kurie parduodami kaip paketo dalis: tokiais atvejais bilieto kaina neaiški, nes bendra kaina 
mokama už skrydžius, nakvynę ir galbūt kitas paslaugas.

5 straipsnio 3 dalies ir 6 straipsnio 4 dalies projekte jau aptariama tai, kad orlaivio vėlavimo 
dėl pirmesnio skrydžio atveju tam pirmesniam skrydžiui įtaką turėjo padaryti tam tikras 
įvykis.

Pasinaudoti pasiūlymu, kad oro transporto bendrovės keleiviams turėtų sumokėti 100 EUR 
baudą, jeigu per 30 dienų neišmoka kompensacijos, trukdytų keletas priežasčių.

Teise į kompensaciją už vėlavimą ar atšaukimą, remiantis dabartine direktyva dėl oro 
transporto keleivių teisių, siekiama standartinio ir nedelsiamo atlyginimo tvarka atlyginti 
nepatogumus, kuriuos oro transporto keleiviams sukėlė tam tikras laiko sugaišimas ar 
atsisakymas vežti. Todėl šiuo reglamentu siekiama apsaugoti keleivius nuo nepatogumų, 
kylančių dėl keliavimo, o jie nėra susiję su pavėluota kompensacijos išmoka.

Be to, oro transporto bendrovė gali būti atleista nuo kompensacijos mokėjimo, jeigu įrodo, 
kad skrydis vėlavo ar buvo atšauktas dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebūtų buvę galima 
išvengti net ir ėmusis visų pagrįstų priemonių, arba atsisakymo vežti atveju, kai jis įrodo, kad 
atsisakymas vežti keleivį buvo tinkamai pagrįstas. Taip pat ribojamųjų priemonių taikymas 
oro transporto bendrovėms dėl keleivių teisių nesilaikymo yra užduotis, kurią vykdo valstybių 
narių paskirtos nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos (angl. NEB). Nacionalinės 
vykdymo užtikrinimo įstaigos gali geriau įvertinti, ar oro transporto bendrovė turi mokėti 
kompensaciją, ir nešališkai ištirti visus įrodymus.

Be to, neatrodo, kad tokia papildoma kompensacija, kuria nesiekiama atlyginti bet kokių su 
keleivio kelione patirtų nepatogumų, būtų suderinama su Monrealio konvencija. Šios 
konvencijos 29 straipsnyje teigiama, kad „baudiniai, pavyzdiniai arba bet kokie kiti 
neatlygintiniai nuostoliai negali būti išieškomi.“ Remiantis tuo, gavus skundą, tokia 
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kompensacija būtų siekiama taikyti oro transporto bendrovės elgesio ribojamąsias priemones, 
o ne kompensuoti keleiviui keliaujant oru patirtus nuostolius.

Išvada

Komisijos manymu, siūlomų priemonių pakete išlaikoma tinkama pusiausvyra tarp keleivių 
teisių ir finansinių išlaidų, susijusių su šiomis teisėmis. Šiuo metu šį pasiūlymą nagrinėja 
teisės aktų leidėjai, t. y. Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba.“


