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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1684/2012, ktorú predkladá Florian Bosse (nemecký štátny občan), 
o zmene nariadenia (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné 
pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do 
lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, s cieľom 
sprísniť toto nariadenie 

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície navrhuje, aby nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú 
spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v 
prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, bolo v záujme jeho sprísnenia zmenené. 
Chcel by dosiahnuť náhradu cestovného v plnej výške, ak let mešká jednu hodinu. Tiež si 
myslí, že letecké spoločnosti by mali platiť dodatočný príplatok vo výške 100 EUR, ak sa 
náhrada vyplatí neskôr ako 30 dní po udalosti alebo v prípade začatia súdneho konania. V 
dôsledku toho by letecké spoločnosti zriedkavejšie dovolili, aby sa prípady dostali na súd. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 9. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. augusta 2013

Komisia prijala 13. marca 2013 návrh na zmenu nariadenia (ES) č. 261/2004, ktorým sa 
ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do 
lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a nariadenia (ES) č. 2027/97 
o zodpovednosti leteckého dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej 
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doprave1. Návrh je k dispozícii na webovej stránke Komisie: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2013/03/passenger-rights-
air-revision_en.htm.

V prípade zmeškania prestupového spojenia sa v návrhu v článku 6a uvádza, že „meškanie sa 
na tento účel vypočíta vzhľadom na plánovaný čas príletu na konečné miesto určenia“, čo 
znamená, že sa berie do úvahy meškanie v rámci celej cesty.  

Čo sa týka náhrad v súvislosti s cenou letenky, Komisia pozorne zvážila túto politickú 
možnosť a domnieva sa, že stanovenie výšky náhrad ako percentuálneho podielu ceny letenky 
by prinieslo nielen isté právne otázky, ale aj praktické prekážky.

Súdny dvor EÚ uvádza, že zatiaľ čo sa v Montrealskom dohovore stanovuje individuálne 
odškodnenie cestujúcich hodnotené v jednotlivých prípadoch v závislosti od osobitných 
okolností cestujúceho, v nariadení (ES) č. 261/2004 sa stanovujú štandardizované nároky, 
ktoré sa vzťahujú na všetkých cestujúcich bez ohľadu na jednotlivé okolnosti. Otázka je, či 
odškodnenie vyjadrené ako percentuálny podiel ceny letenky nemôže byť vyložené ako 
individuálne odškodnenie, pri ktorom sa zohľadňujú osobitné okolnosti cestujúceho, a teda by 
mohlo byť nezlučiteľné s dohovorom.

Čo sa týka praktického uplatňovania, takéto opatrenie by spôsobilo ťažkosti s ohľadom na 
lety predávané ako súčasť balíka: v týchto prípadoch nie je jasné, aká je cena letenky, pretože 
jedna cena zahŕňa lety, ubytovanie a pravdepodobne aj ďalšie služby. 

Skutočnosť, že nejaká udalosť ovplyvnila predchádzajúci let, v prípade meškania lietadla z 
dôvodu meškania predchádzajúceho letu, upravuje článok 5 ods. 3 a článok 6 ods. 4 návrhu 
nariadenia. 

Pokiaľ ide o návrh, že letecké spoločnosti by mali cestujúcim uhradiť príplatok 100 EUR, 
pokiaľ odškodnenie neuhradia do 30 dní, tejto možnosti bráni viacero dôvodov. 

Právo na odškodnenie za meškanie alebo zrušenie letu podľa súčasného nariadenia o právach 
cestujúcich v leteckej doprave má štandardizovaným a okamžitým spôsobom vynahradiť 
nepríjemnosti, ktoré cestujúcim v leteckej doprave spôsobuje určitá strata času alebo 
odmietnutie nástupu do lietadla. Nariadenie má preto za cieľ chrániť cestujúcich proti 
nepríjemnostiam, ktoré sú spojené s cestovaním a tie nie sú spojené s neskorou úhradou 
odškodnenia. 

Okrem toho môže byť letecká spoločnosť oslobodená od platenia náhrady, ak môže 
preukázať, že meškanie alebo zrušenie letu bolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, 
ktorým sa nedalo zabrániť, ani keby sa prijali všetky primerané opatrenia, alebo pokiaľ 
v prípade odmietnutia nástupu do lietadla dokáže, že odmietnutie prevozu cestujúceho je 
rozumne odôvodnené. Okrem toho úloha ukladať sankcie leteckým spoločnostiam za 
nedodržiavanie práv cestujúcich prislúcha vnútroštátnym orgánom presadzovania práv, ktoré 
sú určené členskými štátmi. Vnútroštátne orgány presadzovania práv sú v lepšej pozícii 
zhodnotiť, či má letecká spoločnosť zaplatiť odškodné, a nestranne preskúmať všetky dôkazy  
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Okrem toho odškodnenie navyše, ktoré nemá nahrádzať nepríjemnosti cestujúceho spojené 
s prepravou, by pravdepodobne nebolo v súlade s Montrealským dohovorom. V článku 29 
tohto dohovoru sa uvádza, že „nie je možné získať náhradu trestnú, náhradu s prísnou 
pokutou alebo náhradu inej nenahraditeľnej škody“. Preto by takáto náhrada škody 
postihovala správanie leteckej spoločnosti pri spracovaní sťažnosti a nie kompenzovanie 
škody, ktorú utrpel cestujúci v súvislosti s leteckou prepravou. 

Záver

Komisia sa domnieva, že balík navrhovaných opatrení predstavuje spravodlivú rovnováhu 
medzi právami cestujúcich a finančnými nákladmi týchto práv. O tomto návrhu v súčasnosti 
rokujú zákonodarcovia, t. j. Európsky parlament a Rada ministrov.


