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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1501/2012 от Паула Перейра (с португалско гражданство) относно 
отказан достъп на борда от португалската авиокомпания TAP

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу факта, че й е отказан достъп на борда на 
нейния полет до Азорските острови от летище Париж Орли. Тя описва как е била 
препращана от гише на гише и накрая й е отказан достъп на борда, компаниите не са 
изпълнили своите задължения да й направят летищна регистрация въпреки наличието 
на валиден билет за полет. Тя се чувства дискриминирана, тъй като всички останали 
пътници, които са закупили своите билети на по-високи цени, имайки предвид, че тя е 
резервирала своите билети два месеца преди полета, са били допуснати до качване на 
борда.

2. Допустимост

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

3. Отговор от Комисията, получен на 20.09.13

Изглежда, че на вносителката на петицията е отказан достъп на борда и че 
авиокомпанията е анулирала всички последващи полети от нейното пътуване, които са 
били част от същия договор за превоз.
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Съгласно Регламент (ЕО) № 261/2004 относно правата на пътниците 1 (Регламентът), 
отказан достъп на борда означава отказ да бъдат превозени пътници на полет 
независимо от това, че притежават валидна резервация и са се представили за качване 
на полета съгласно условията, заложени в член 3, параграф 2 от регламента, освен 
когато има разумни основания да им бъде отказан достъп на борда, поради 
здравословни причини, от съображения за безопасност или сигурност, или поради 
неподходящи документи за пътуване.  

Когато на пътниците се отказва достъп на борда, те имат право на обезщетение (това 
обезщетение зависи от броя километри на полета, вероятно 400 евро в настоящия 
случай). Авиокомпанията трябва също да осигури избор между алтернативен транспорт 
или пренасочване към местоназначението възможно най-бързо, съобразено с това дали 
има удобен полет и свободни места, или да предложи възстановяване на цялата сума за 
неизползваните билети от пътуването.

Пътниците имат също така право да получат пълна подкрепа (храна, питиета, средства 
за комуникация и хотел за през нощта, при необходимост - трансфер до хотела и в 
обратна посока до летището) докато чакат за пренасочването.

Ако са засегнати от отказване на достъп на борда пътниците следва първо да се оплачат 
на авиокомпанията. Ако даден пътник счита, че авиокомпанията продължава да не 
спазва своите задължения, той може да се оплаче пред националния орган по 
прилагането (на държавата от ЕС, в която е възникнал инцидентът, или в държавата от 
ЕС, в която пристигат полетите, пристигащи от държава извън ЕС). Националните 
органи по прилагането са органите, определени от националните органи да гарантират 
изпълнението и прилагането на регламента на своя територия и са компетентни да 
разглеждат жалби, свързани с инциденти, които възникват там.

Въз основа на предоставената информация изглежда, че вносителката на петицията се е 
свързала с Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC), който е националният орган по 
прилагане, отговарящ за прилагането на регламента в Португалия. Този национален 
орган по прилагане следва да е прехвърлил искането на френския национален орган по 
прилагане (Direction Générale de l'Aviation Civile), тъй като инцидентът е възникнал във 
Франция.

Независимо от факта, че съветът на националния орган по прилагане или неговото 
становище може да бъде използвано в подкрепа на отделната жалба, това становище не 
е обвързващо нито за въздушния превозвач, нито пред съда, нито пък пред 
алтернативен орган за разрешаване на спорове. По същия начин следва да се отбележи, 
че ако даден пътник не е доволен от отделното становище на националния орган по 
прилагане, тогава съдебна процедура или процедура пред алтернативен орган за 
разрешаване на спорове може да приложи индивидуалните права на пътника.  

Следователно, когато пътниците желаят да придвижат своята жалба по-нататък те 
могат да обмислят възможността да потърсят правен съвет относно наличните средства 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно 
създаване на общи правила за обезщетяване и оказване помощ на пътниците при отказ за качване на 
борда на самолета и анулиране или голямо закъснение на полети (ОВ L 46, 17.2.2004 г., стр. 1).
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за обезщетение, налични на национално равнище 1. По правило подобни средства им 
дават по-добра възможност лично и непосредствено да отстояват правата си. 
Единствено националните съдилища могат да присъдят обезщетение за преживяна 
загуба или щети. Независимо от това, тъй като съществуват времеви ограничения за 
внасянето на дадено дело в съда, пътниците могат да загубят своите права, освен ако не 
предявят претенции в определен срок от време и действат бързо.

В зависимост от естеството на жалбата, европейска процедура за искове с малък 
материален интерес 2 може да бъде от помощ. Целта на тази процедура е да се опрости 
оценката и уреждането на трансграничните спорове с малък материален интерес и да се 
намалят разходите по подобно действие. Повече информация по този въпрос може да се 
намери на:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_en.htm

За да получат повече информация относно това като да се подаде оплакване пред 
превозвача, как да се потърси посредничество с превозвача или как да внесат дадено 
дело пред компетентен национален съд, пътниците могат да се свържат с национално 
сдружение за защита на правата на потребителите 3 или с мрежата на Европейските 
потребителски центрове в държавата, в която живее пътникът. 4

Въз основа на наличната информация няма предложение, че вносителката на петицията 
може да е закупила пакет по смисъла на член 2 от Директива 90/314/ЕИО относно 
пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните 
туристически обиколки 5, така че не се налага разглеждането на каквито и да е права по 
тази директива. 

Заключение

Комисията няма правомощия да предоставя обезщетения и не е компетентна да оценява 
отделни спорове, възникнали между пътниците и авиокомпаниите. 

Вносителката на петицията може да пожелае да обмисли използването на наличните 
инструменти за пътниците, които желаят да предявят претенции относно правата си, 
както е посочено в настоящата петиция.

                                               
1 Най-важното в настоящия казус е това, че регламентът не предвижда възстановяване на ваканционните 
разходи (нощувки в хотел, дейности) на вносителката на петицията. Това обаче може да бъде поискано 
по Конвенцията от Монреал. 
2 Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година за създаване 
на европейска процедура за искове с малък материален интерес
3 Списък с националните организации за защита на правата на потребителите може да бъде намерен тук: 
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm
4 Списъкът с европейските потребителски центрове е наличен тук: 
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/ecc_network_centers.pdf
5  Директива на Съвета от 13 юни 1990 г. относно пакетните туристически пътувания, пакетните 
туристически ваканции и пакетните туристически обиколки, OВ L 158, 23.6.1990 г., стp. 59.


