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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1501/2012 af Paula Pereira, portugisisk statsborger, om 
boardingafvisning hos det portugisiske luftfartsselskab TAP 

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at hun blev nægtet boarding til sit fly til Azorerne fra Orly-
lufthavnen i Paris. Hun beskriver, hvordan hun blev sendt fra skranke til skranke og til sidst 
ganske enkelt blev nægtet boarding, idet flyselskabet afviste deres ansvar for at tjekke hende 
ind på grundlag af en gyldig flybillet. Hun føler, at hun reelt var udsat for forskelsbehandling, 
idet alle de øvrige passagerer, der havde købt deres billetter til højere priser, mens hun havde 
reserveret sine billetter to måneder inden flyvningen, fik lov til at stige om bord.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

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

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

Det ser ud til, at andrageren blev nægtet at blive taget med på flyrejsen og at flyselskabet 
annullerede alle de følgende flyrejser, der var en del af den samme transportaftale.
I henhold til forordning (EF) nr. 261/2004 om flypassagerer rettigheder1 (forordningen), 
forstås boardingafvisning som en afvisning af passagerer på en flyvning, selv om de har 
gyldig rejsehjemmel og er mødt frem til boarding på de betingelser, der er fastlagt i artikel 3, 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om 
kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser 
(EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1).
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stk. 2, undtagen hvor der er rimelige grunde til afvisningen, som f.eks. helbreds- eller 
sikkerhedsmæssige årsager eller ufuldstændig rejselegitimation. 

I tilfælde, hvor passagerer nægtes boarding, har de ret til kompensation (som afhænger af 
flyrejsens strækning, formentlig 400 EUR i den foreliggende sag). Flyselskabet er endvidere 
forpligtet til at give dem valget mellem alternativ transport eller omlægning af rejsen til det 
endelige bestemmelsessted ved førstgivne lejlighed, under forbehold af ledige pladser, eller 
tilbyde refusion af den fulde købspris for de ubrugte dele af billetten.

Passagererne har desuden krav på at modtage fuld bistand (mad og drikke, adgang til 
kommunikationsmidler og hotelovernatning om nødvendigt, herunder transport tur-retur 
mellem lufthavn og hotel), mens de afventer omlægningen af rejsen.

Passagerer, der kommer ud for en boardingafvisning, skal i første omgang klage til 
flyselskabet. Hvis passageren mener, at flyselskabet ikke opfylder sine forpligtelser, kan 
vedkommende klage til det nationale håndhævelsesorgan (i den EU-medlemsstat, hvor 
hændelsen fandt sted, eller i den medlemsstat, hvortil flyet fra et land uden for EU er 
ankommet). De nationale håndhævelsesorganer er organer, som de nationale myndigheder har 
udpeget til at sikre gennemførelsen og håndhævelsen af forordning (EF) nr. 261/2004 på deres 
territorium, og som har beføjelse til at undersøge klager over hændelser, der indtræffer i deres 
jurisdiktion.

De foreliggende oplysninger indikerer, at andrageren rettede henvendelse til Instituto 
Nacional de Aviação Civil (INAC), som er det nationale håndhævelsesorgan med ansvar for 
håndhævelsen af forordningen i Portugal. INAC skulle have fremsendt henvendelsen til det 
franske NEB (Direction Générale de l'Aviation Civile), eftersom episoden fandt sted i 
Frankrig.

En udtalelse fra et nationalt håndhævelsesorgan kan ganske vist anvendes som støtte for et 
individuelt krav, men en sådan udtalelse er hverken bindende for flyselskabet eller en domstol 
eller instans for alternativ tvistbilæggelse. Det skal tilsvarende bemærkes, at hvis en passager 
er utilfreds med den konkrete udtalelse fra organet, kan passagerens individuelle rettigheder 
kun håndhæves ved en domstol eller instans for alternativ tvistbilæggelse. Hvis passageren 
derfor ønsker at gå videre med sin klagesag, kan vedkommende overveje at indhente juridisk 
rådgivning om klagemulighederne på nationalt plan1. Disse midler sætter i reglen passageren i 
stand til mere direkte og personligt at gøre deres rettigheder gældende. Såfremt de har lidt et 
tab, kan der f.eks. udelukkende ydes erstatning gennem de nationale domstole. Da der 
imidlertid gælder forældelsesfrister for indbringelse for domstolene, kan passagererne miste 
deres rettigheder, medmindre de hævder dem inden for en vis tidsfrist og tager hurtige skridt.

Alt afhængig af klagens art kan den europæiske småkravsprocedure2 tages i anvendelse. 
Formålet med denne procedure er at forenkle evalueringen og bilæggelse af mindre, 
tværnationale tvister og at nedbringe omkostningerne ved sådanne tiltag. For mere 
information herom, se:

                                               
1 Dette er så meget desto vigtigere i den foreliggende sag, idet forordningen ikke opererer med kompensation for 
andragerens ferieudgifter (hotelovernatninger, aktiviteter). Der kan imidlertid rejses krav om disse under 
henvisning til Montrealkonventionen.
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk 
småkravsprocedure.
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http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_da.htm

Passager kan få mere information om, hvordan de klager til flyselskabet, hvordan de opnår 
mægling med selskabet eller hvordan de kan indbringe sagen for en national domstol, ved at 
kontakte den nationale forbrugerorganisation1 eller Det Europæiske Netværk af 
Forbrugercentre i det land, hvor passageren er bosiddende2

Der er i de foreliggende oplysninger ingen indikation af, at andrageren kan have købt en 
pakkerejse som defineret i artikel 2 i direktiv 90/314/EØF om pakkerejser, herunder 
pakkeferier og pakketure3, hvorfor rettigheder i medfør heraf lades ude af betragtning.

Konklusion

Kommissionen har ikke beføjelser til at yde oprejsning eller til at behandle individuelle 
tvister, der opstår mellem passagerer og flyselskaber.

Andrageren kan vælge at gøre brug af de instrumenter, der er til rådighed for passagererne til 
at hævde de rettigheder, som er omhandlet i andragendet.

                                               
1 Adgang til en liste over de nationale forbrugerorganisationer via dette link: 
2 Adgang til liste over De Europæiske Forbrugercentre via dette link:
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/ecc_network_centers.pdf
3  Rådets direktiv af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure, EFT L 158 af 23.6.1990, 
s. 59–64.


