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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

20.9.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1501/2012, którą złożyła Paula Pereira (Portugalia), w sprawie 
odmowy przyjęcia na pokład samolotu portugalskich linii lotniczych TAP

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję protestuje przeciwko nieprzyjęciu jej na pokład samolotu lecącego na 
Azory z lotniska Orly w Paryżu. Opisuje, jak była odsyłana od okienka do okienka, a na 
koniec po prostu odmówiono jej wejścia na pokład samolotu, ponieważ mimo ważnego biletu 
lotniczego nie przeszła odprawy. Uważa, że padła ofiarą dyskryminacji, biorąc pod uwagę, że 
wszyscy pozostali pasażerowie, którzy kupili swoje bilety po wyższej cenie, zostali 
wpuszczeni na pokład, natomiast składająca petycję zarezerwowała swój bilet na dwa 
miesiące przed odlotem.

2. Dopuszczalność

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

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

Z podanych informacji wynika, że składającej petycję odmówiono przewozu danym lotem 
oraz że linia lotnicza odwołała wszystkie kolejne loty składające się na jej podróż, objęte tą 
samą umową przewozu.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 w sprawie praw pasażerów linii lotniczych1

(rozporządzenie) odmowa przyjęcia na pokład oznacza odmowę przewozu pasażerów danym 

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające 
wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadkach odmowy przyjęcia na pokład, 
odwołania lub dużego opóźnienia lotów, Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1.
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lotem, pomimo że posiadają oni ważną rezerwację i że stawili się do wejścia na pokład 
zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 3 ust. 2 rozporządzenia, chyba że odmowa 
przyjęcia na pokład jest racjonalnie uzasadniona, w szczególności przyczynami związanymi 
ze zdrowiem, wymogami bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi. 

W przypadkach odmówienia przyjęcia na pokład pasażerowie są uprawnieni do 
odszkodowania (jego wysokość uzależniona jest od długości lotu liczonej w kilometrach, przy 
czym w omawianym przypadku odszkodowanie wyniosłoby prawdopodobnie 400 EUR). 
Linia lotnicza ma także obowiązek zapewnienia wyboru między alternatywnym połączeniem 
a zmianą planu podróży do miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie i w 
zależności od dostępności, lub zaoferowania zwrotu pełnego kosztu niewykorzystanych 
segmentów biletu.

Pasażerowie mają także prawo do pełnej pomocy (posiłki, napoje, instrumenty komunikacji 
oraz, w razie konieczności, zakwaterowanie na noc w pokoju hotelowym, w tym podróż do 
hotelu i powrót na lotnisko) podczas oczekiwania na zmianę planu podróży.

W przypadku odmowy przyjęcia na pokład pasażerowie powinni w pierwszej kolejności 
złożyć skargę do linii lotniczej. Jeżeli zdaniem pasażera linia lotnicza w dalszym ciągu nie 
wypełnia swoich zobowiązań, może on złożyć skargę do krajowego organu wykonawczego 
(w państwie UE, w którym incydent miał miejsce, lub w państwie UE właściwym ze względu 
na miejsce przylotu w przypadku lotów spoza Unii Europejskiej). Krajowe organy 
wykonawcze to organy wyznaczone przez władze krajowe do zapewnienia wykonywania i 
wdrażania przedmiotowego rozporządzenia na ich terytorium, które są właściwe w kwestii 
rozpatrywania skarg na temat mających tam miejsce incydentów.

Na podstawie przekazanych informacji można wywnioskować, że składająca petycję 
kontaktowała się z Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC), który jest krajowym organem 
wykonawczym odpowiedzialnym za wykonywanie przedmiotowego rozporządzenia w 
Portugalii. Organ ten powinien był przekazać wniosek do krajowego organu wykonawczego 
we Francji (Direction Générale de l'Aviation Civile), gdyż omawiany incydent miał miejsce 
właśnie w tym państwie.

Chociaż porada krajowego organu wykonawczego lub jego opinia mogą zostać wykorzystane 
w celu wsparcia indywidualnego roszczenia, taka opinia nie jest wiążąca ani dla przewoźnika 
lotniczego, ani dla sądu, ani dla alternatywnych organów rozstrzygania sporów. Należy także 
zauważyć, że jeżeli pasażer nie jest zadowolony z indywidualnej opinii krajowego organu 
wykonawczego, wówczas tylko sąd lub procedura alternatywnego rozstrzygania sporów mogą 
doprowadzić do realizacji indywidualnych praw pasażera.

Jeżeli zatem pasażerowie chcą dalej dochodzić swoich roszczeń, mogą rozważyć zwrócenie 
się o poradę prawną w sprawie środków dochodzenia roszczeń dostępnych na szczeblu 
krajowym1. Takie środki pozwalają im z reguły na bardziej bezpośrednie i osobiste 
dochodzenie ich praw. I tak na przykład w przypadku straty lub szkód jedynie sądy krajowe 
mogą zasądzić przyznanie rekompensaty. Jako że istnieją jednak ograniczenia czasowe w 

                                               
1 Jest to szczególnie istotne w omawianym przypadku, ponieważ przedmiotowe rozporządzenie nie przewiduje 
zwrotu kosztów wakacji (noclegów w hotelu, zajęć) składającej petycję. Można go jednak dochodzić zgodnie z 
konwencją montrealską.
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odniesieniu do wstąpienia na drogę sądową, pasażerowie mogą utracić swoje prawa, w 
przypadku gdy nie będą ich dochodzić w określonym czasie i nie będą działać szybko.

W zależności od charakteru roszczenia pomocne może okazać się europejskie postępowanie 
w sprawie drobnych roszczeń1. Celem tej procedury jest uproszczenie oceny i rozstrzygania 
drobnych sporów na poziomie transgranicznym oraz obniżenie kosztów takich działań. 
Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:

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

W celu uzyskania dalszych informacji na temat sposobu składania skarg do przewoźnika, 
dążenia do podjęcia mediacji z przewoźnikiem lub skierowania sprawy do właściwego sądu 
krajowego pasażerowie mogą zwracać się do krajowej organizacji konsumenckiej2 lub do 
Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich w państwie zamieszkania pasażera3.

W oparciu o dostępne informacje nie można stwierdzić, że składająca petycję wykupiła 
imprezę turystyczną w rozumieniu art. 2 dyrektywy 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek4, więc nie należy rozpatrywać żadnych praw 
wynikających z tej dyrektywy.

Wniosek

Komisja nie jest uprawniona do dochodzenia roszczeń i nie posiada kompetencji w zakresie 
oceny indywidualnych sporów powstałych między pasażerami a liniami lotniczymi.

Składającej petycję zaleca się rozważenie skorzystania z dostępnych dla pasażerów narzędzi 
dochodzenia ich praw, o których mowa w niniejszej petycji.

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające 
europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.
2 Wykaz krajowych organizacji konsumenckich dostępny jest pod następującym adresem: 
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm.
3 Wykaz Europejskich Centrów Konsumenckich dostępny jest pod następującym adresem: 
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/ecc_network_centers.pdf
4 Dyrektywa Rady z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek, Dz.U. 
L 158 z 23.6.1990, s. 59.


