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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1684/2012, którą złożył Florian Bosse (Niemcy) w sprawie zmiany
rozporządzenia (WE) nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady 
odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia 
na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, mając na celu 
zaostrzenie tego rozporządzenia

1. Streszczenie petycji

Składający petycję proponuje zmianę rozporządzenia (WE) nr 261/2004 ustanawiającego 
wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na 
pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów w celu jego zaostrzenia. Chciałby on, 
aby w przypadku jednogodzinnego opóźnienia zwracane były wszystkie koszty biletu. Uważa 
on również, że przewoźnicy lotniczy powinni dopłacać 100 EUR w przypadku wypłaty 
odszkodowania po ponad 30 dniach od zdarzenia lub wniesienia sprawy do sądu. W związku 
z tym przewoźnicy lotniczy rzadziej pozwalaliby sobie na to, by sprawy były wnoszone do 
sądu. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dnia 13 marca 2013 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia 
(WE) nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów 
w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz 
rozporządzenia (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w 
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odniesieniu do przewozu drogą powietrzną pasażerów i ich bagażu1. Wniosek dostępny jest 
na stronie internetowej Komisji: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/kallas/headlines/news/2013/03/passenger-rights-air-revision_en.htm.

W art. 6a wniosku stwierdzono, że w przypadku utraty połączenia „opóźnienie oblicza się w 
odniesieniu do planowego czasu przylotu w miejscu docelowym”, co w istocie oznacza, że 
pod uwagę brane będzie opóźnienie w stosunku do całej podróży.

Jeżeli chodzi o uzależnienie wysokości odszkodowania od ceny biletu, Komisja uważnie 
przyjrzała się tej opcji politycznej i uważa, że określenie kwoty odszkodowania jako odsetka 
ceny biletu wywołałoby nie tylko wątpliwości natury prawnej, ale także pewne przeszkody 
praktyczne.

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, chociaż konwencja montrealska 
przewiduje odszkodowania dla podróżnych przyznawane w trybie indywidualnym, zależnie 
od sytuacji danego pasażera, rozporządzenie (WE) nr 261/2004 określa ustandaryzowane 
uprawnienia przysługujące wszystkim pasażerom, bez względu na ich indywidualną sytuację. 
Pojawia się pytanie, czy odszkodowanie wyrażone jako odsetek wartości biletu nie będzie 
błędnie interpretowane jako indywidualne odszkodowanie uwzględniające szczególną 
sytuację pasażera, a co za tym idzie, czy nie będzie niezgodne z konwencją.

Jeżeli chodzi o jego praktyczne zastosowanie, taki środek mógłby spowodować utrudnienia w 
zakresie lotów sprzedawanych jako część pakietu: w takich przypadkach nie jest jasne, jaka 
jest cena biletu, ponieważ jedna cena obejmuje loty, zakwaterowanie i ewentualnie inne 
usługi.

Fakt, że – w przypadku opóźnienia statku powietrznego z powodu poprzedzającego lotu –
zdarzenie musiało wpłynąć na poprzedzający je lot, jest już objęty projektowanymi art. 5 
ust. 3 i art. 6 ust. 4.

Istnieje klika przyczyn, które utrudniłyby wprowadzenie propozycji, aby linie lotnicze 
dopłacały pasażerom 100 EUR w przypadku niewypłacenia odszkodowania w terminie 30 
dni.

Prawo do odszkodowania z tytułu opóźnienia lub odwołania przewidziane w obecnym 
rozporządzeniu w sprawie praw pasażerów linii lotniczych ma na celu rekompensatę, 
realizowaną niezwłocznie i w sposób ustandaryzowany, niedogodności spowodowanych 
przez utratę pewnej ilości czasu lub odmowę przyjęcia na pokład pasażerów linii lotniczych. 
Rozporządzenie ma zatem na celu ochronę pasażerów przed niedogodnościami związanymi z 
podróżowaniem, a te nie mają związku z opóźnioną wypłatą odszkodowania.

Ponadto przewoźnik lotniczy może zostać wyłączony z wypłaty odszkodowania jeśli 
dowiedzie, że opóźnienie lub odwołanie było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych 
okoliczności, których nie można było uniknąć nawet w przypadku zastosowania wszystkich 
zasadnych środków lub w przypadku, gdy odmowa przyjęcia pasażera na pokład była 
należycie uzasadniona. Poza tym nakładanie na linie lotnicze sankcji za nieprzestrzeganie 
praw pasażerów linii lotniczych należy do krajowych organów wykonawczych (KOW) 
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wyznaczonych przez państwa członkowskie. Krajowym organom wykonawczym łatwiej 
będzie ocenić, czy należne jest odszkodowanie ze strony linii lotniczej, mają one także lepszą 
możliwość dokonania bezstronnej oceny wszystkich dostępnych dowodów.

Co więcej, takie dodatkowe odszkodowanie, które nie ma na celu rekompensaty 
jakichkolwiek niedogodności związanych z podróżą pasażera, prawdopodobnie nie byłoby 
zgodne z konwencją montrealską. W art. 29 konwencji przewidziano, że „zadośćuczynienie, 
odszkodowania z nawiązką lub jakiekolwiek inne odszkodowanie niekompensacyjne nie są 
zasądzane”. Zgodnie z powyższym takie odszkodowanie miałoby na celu ukaranie 
postępowania linii lotniczej w odniesieniu do rozpatrywania skargi, a nie rekompensatę strat, 
jakie poniósł pasażer w związku z podróżą drogą lotniczą.

Wniosek

Komisja uważa, że w pakiecie proponowanych środków osiągnięto odpowiednią równowagę 
między prawami pasażerów a kosztami finansowymi takich praw. Wniosek jest w chwili 
obecnej przedmiotem dyskusji prawodawców, tj. Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej.


