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Tema: Peticija Nr. 1501/2012 dėl Portugalijos oro transporto bendrovės TAP 
atsisakymo vežti, kurią pateikė Portugalijos pilietė Paula Pereira

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prieštarauja dėl to, kad ją buvo atsisakyta įlaipinti skrydžiui į Azorų salas iš 
Paryžiaus Orli oro uosto. Ji aprašo, kaip buvo siunčiama nuo vieno langelio prie kito, kol 
galiausiai ją buvo paprasčiausiai atsisakyta vežti ir bendrovės neigė savo atsakomybę už jos 
registraciją skrydžiui nepaisant to, kad ji turėjo galiojantį skrydžio bilietą. Ji mano, kad iš 
tiesų patyrė diskriminaciją, nes visi kiti keleiviai, pirkę bilietus už didesnes kainas, – kitaip 
negu ji, įsigijusi bilietą likus dviem mėnesiams iki skrydžio, – buvo įlaipinti.

2. Priimtinumas

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

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.

„Atrodo, kad buvo atsisakyta vežti peticijos pateikėją ir kad oro linijos atšaukė visus vėlesnius 
su jos kelione susijusius skrydžius, kurie buvo tos pačios vežimo sutarties dalis.
Pagal Reglamentą (EB) Nr. 261/2004 dėl oro transporto keleivių teisių1 (toliau –
reglamentas), atsisakymas vežti – tai atsisakymas priimti skristi keleivį, nors jis atvyko 
registruotis 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų priežasčių 

                                               
1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004 nustatantis bendras 
kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam 
laikui atveju (OL L 46, 2004 2 17, p. 1).
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atsisakyti juos vežti, pavyzdžiui sveikatos, saugos ar saugumo sumetimais arba dėl 
nepakankamų kelionės dokumentų.

Tais atvejais, kai atsisakoma įlaipinti keleivius skrydžiui, keleiviai turi teisę į kompensaciją 
(šios kompensacijos dydį lemia skrydžio kilometrų kiekis, šiuo atveju greičiausiai –
400 EUR). Oro linijos taip pat turi leisti pasirinkti kitą transporto rūšį arba pagal galimybes 
kuo skubesnį nukreipimą kitu maršrutu į galutinę paskirties vietą arba pasiūlyti grąžinti visas 
nepanaudotų bilieto segmentų išlaidas.

Keleiviai, laukdami nukreipimo kitu maršrutu, taip pat turi teisę gauti visapusišką pagalbą 
(maistą, gėrimus, ryšio priemones, jei reikia, nakvynę viešbutyje, įskaitant pervežimą į 
viešbutį ir atgal į oro uostą).

Jei keleiviai nukentėjo atsisakant juos įlaipinti skrydžiui, pirmiausia jie turėtų skųstis oro 
linijų atstovams. Jei keleivis mano, kad oro linijos vis tiek nesilaiko savo įsipareigojimų, jis 
gali skųstis nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai (ES šalies, kurioje įvyko incidentas, 
arba ES šalies, į kurią atskrendama iš ES nepriklausančių šalių). Nacionalinės vykdymo 
užtikrinimo įstaigos – nacionalinių valdžios institucijų paskirtos įstaigos, užtikrinančios 
reglamento įgyvendinimą ir vykdymą jų teritorijoje, jos turi teisę nagrinėti skundus, susijusius 
su toje šalyje įvykusiais incidentais.

Remiantis pateikta informacija, atrodo, kad peticijos pateikėja susisiekė su Portugalijos 
nacionaline reglamento vykdymo užtikrinimo įstaiga Instituto Nacional de Aviação Civil
(INAC). Ši nacionalinė vykdymo užtikrinimo įstaiga turėjo perduoti prašymą Prancūzijos 
nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai (pranc. Direction Générale de l'Aviation Civile), 
nes incidentas įvyko Prancūzijoje.

Nors nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos rekomendacija ar nuomone galima pagrįsti 
konkretų ieškinį, tokia nuomonė nėra privaloma nei oro vežėjui, nei teismui, nei alternatyvaus 
ginčų sprendimo įstaigai. Taip pat reikėtų pažymėti, kad, jei keleivio netenkina subjektyvi 
nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos nuomonė, tik teismas arba alternatyvaus ginčo 
sprendimo įstaiga gali užtikrinti konkrečių keleivio teisių vykdymą.

Todėl keleiviai, norintys ir toliau siekti savo ieškinyje pateiktų reikalavimų, teisinės 
konsultacijos dėl galimų teisių gynimo priemonių gali siekti nacionaliniu lygmeniu1.
Minėtosios priemonės dažniausiai suteikia jiems galimybę geriau ginti savo teises, t. y. 
tiesiogiai ir asmeniškai. Pavyzdžiui, jeigu jie patiria nuostolių ar žalos, tik nacionaliniai 
teismai gali priteisti žalos atlyginimą. Vis dėlto, laikas kreiptis į teismą yra ribotas, todėl, jei 
keleiviai nesuskumba ir savo teisių negina per nustatytą laikotarpį, jie gali netekti savo teisių.

Atsižvelgiant į ieškinio pobūdį gali būti naudinga taikyti Europos ieškinių dėl nedidelių sumų 
nagrinėjimo procedūrą2. Šia procedūra siekiama supaprastinti mažų tarpvalstybinių ginčių 
vertinimą ir susitarimą dėl jų, taip pat sumažinti jų išlaidas. Daugiau informacijos rasite:

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

                                               
1 ä iuo atveju dar svarbiau, kad reglamentu nenumatomas peticijos pateikėjos atostogų išlaidų (nakvynių 
viešbutyje, užsiėmimų) atlyginimas. Tačiau pagal Monrealio konvenciją būtų galima reikalauti jas atlyginti.
2 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos 
ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą.
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Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip skųstis savo vežėjui, kaip siekti 
tarpininkavimo su vežėju arba kaip kreiptis į kompetentingą nacionalinį teismą, keleiviai gali 
susisiekti su nacionaline vartotojų asociacija1 arba Europos vartotojų centrų tinklu keleivio 
gyvenamoje šalyje2.

Remiantis turima informacija nemanoma, kad peticijos pateikėja būtų įsigijusi tokį paketą, 
kaip tai suprantama pagal Direktyvos 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų 
išvykų paketų3 2 straipsnį, todėl nereikia svarstyti jokių šia direktyva suteikiamų teisių.

Išvada

Komisija neturi įgaliojimų ginti teises ir negali vertinti konkrečių keleivių ir oro linijų ginčų.

Peticijos pateikėja gali siekti pasinaudoti keleiviams suteikiamomis priemonėmis ginti šioje 
peticijoje nurodytas teises.“

                                               
1 Nacionalinių vartotojų organizacijų sąrašą galima rasti čia:
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm
2 Europos vartotojų centrų sąrašą galima rasti čia:
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/ecc_network_centers.pdf
3 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų, OL L 158, 
1990 6 23, p. 59–64.


