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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1501/2012, ktorú predkladá Paula Pereira, portugalská štátna 
občianka, o odmietnutí nástupu do lietadla portugalskou leteckou 
spoločnosťou TAP 

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície namieta proti tomu, že jej bol odopretý nástup do lietadla, ktoré letelo 
na Azory z parížskeho letiska Orly. Popisuje, ako ju posielali od priehradky k priehradke a 
nakoniec jej jednoducho nedovolili nastúpiť do lietadla, pričom spoločnosti popierali svoju 
povinnosť odbaviť ju na základe platnej letenky. Cíti sa skutočne diskriminovaná, lebo 
letenky si rezervovala dva mesiace pred odletom a všetci ostatní cestujúci, ktorí si kúpili 
letenky za vyššie ceny, mohli do lietadla nastúpiť.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 6. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií podľa článku 202 ods. 6 rokovacieho poriadku.

3. Odpoveď Komisie (doručená 20. septembra 2013)

Zdá sa, že prekladateľku petície odmietli letecky prepraviť a že letecká spoločnosť zrušila 
všetky nasledujúce lety na trase jej cesty, ktoré boli súčasťou tej istej zmluvy o preprave.
V súlade s nariadením (ES) č. 261/2004 o právach cestujúcich v leteckej doprave1 (ďalej len 
nariadenie) odmietnutie nástupu do lietadla znamená odmietnutie prepravy cestujúcich, hoci 

                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné 
pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo 
veľkého meškania letov (Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1).
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majú platnú rezerváciu a prezentovali sa na nástup podľa podmienok stanovených v článku 3 
ods. 2 okrem prípadov, keď existujú oprávnené dôvody na odmietnutie nástupu do lietadla 
v súvislosti so zdravím, bezpečnosťou alebo ochranou, alebo nedostatočnými cestovnými 
dokumentmi. 

Ak je cestujúcim odmietnutý nástup do lietadla, majú právo na náhradu (táto náhrada závisí 
od počtu kilometrov letu, čo je v tomto prípade asi 400 EUR). Letecká spoločnosť musí tiež 
poskytnúť možnosť voľby medzi alternatívnou prepravou alebo presmerovaním na cieľové 
miesto ako najskôr to bude možné a v závislosti od voľných miest, alebo poskytnúť úhradu 
úplných nákladov na nevyužité časti letenky.

Cestujúci sú pri čakaní na presmerovanie oprávnení aj na úplnú pomoc (jedlo, nápoje, 
komunikačné zariadenia a v prípade potreby hotelovú izbu na noc vrátane prepravy do hotela 
a späť na letisko).

Ak je cestujúcim odmietnutý nástup do lietadla, mali by najprv podať sťažnosť leteckej 
spoločnosti. Ak sa cestujúci domnievajú, že letecká spoločnosť si stále neplní povinnosti, 
môžu podať sťažnosť vnútroštátnemu orgánu zodpovednému za presadzovanie práva 
(VOZPP) (v krajine EÚ, v ktorej došlo k udalosti, alebo v krajine príletu v rámci EÚ pre lety 
z krajín mimo EÚ). Vnútroštátne orgány zodpovedné za presadzovanie práva sú orgány 
určené vnútroštátnymi orgánmi na zabezpečenie vykonávania a presadzovania nariadenia na 
svojom území a sú oprávnené na skúmanie sťažností týkajúcich sa udalostí, ktoré sa tam stali.

Na základe poskytnutých informácií sa zdá, že predkladateľka petície sa obrátila na VOZPP, 
Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC), ktorý je zodpovedný za presadzovanie 
nariadenia v Portugalsku. Keďže udalosť sa stala vo Francúzsku, tento VOZPP mal postúpiť 
žiadosť francúzskemu VOZPP (Direction Générale de l'Aviation Civile).

Hoci poradenstvo VOZPP alebo jeho stanovisko sa môže použiť na podporu jednotlivého 
nároku, toto stanovisko nie je záväzné pre leteckého prepravcu ani na súde, ani pre orgán 
alternatívneho riešenia sporov. Treba tiež poznamenať, že ak cestujúci nie je spokojný s 
konkrétnym stanoviskom VOZPP, potom jednotlivé práva cestujúceho sa môžu uplatňovať 
len na súde alebo prostredníctvom postupu alternatívneho riešenia sporov.  

Ak chcú cestujúci preto ďalej uplatňovať svoj nárok, môžu zvážiť vyhľadanie právneho 
poradenstva o prostriedku nápravy dostupnom na vnútroštátnej úrovni1. Tieto prostriedky im 
spravidla umožnia uplatniť si práva priamejšie a osobne. Ak utrpeli napríklad stratu alebo 
škody, odškodnenie im môžu priznať len vnútroštátne súdy. Ak sú však stanovené lehoty na 
podanie žaloby na súd, cestujúci môžu prísť o svoje práva, ak ich neuplatňujú v určitom 
časovom rámci a nekonajú rýchlo.

V závislosti od charakteru nároku môže pomôcť európske konanie vo veciach s nízkou 
hodnotou sporu2 Cieľom tohto postupu je zjednodušiť vyhodnotenie a vyriešenie malých 
cezhraničných sporov a zníženie nákladov na toto opatrenie. Ďalšie príslušné informácie sú k 
dispozícii na:

                                               
1 O to dôležitejšie je to v tomto prípade, keď sa nariadením nestanovuje náhrada nákladov na dovolenku (noci v 
hoteli, činnosti) predkladateľky petície. Mohli by sa však uplatňovať v rámci Montrealského dohovoru.
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske 
konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu
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http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_en.htm

S cieľom získať ďalšie informácie o tom, ako podať sťažnosť dopravcovi, ako žiadať 
o mediáciu s dopravcom alebo ako podať žalobu príslušnému vnútroštátnemu súdu sa 
cestujúci môžu obrátiť na národné združenie spotrebiteľov1 alebo na sieť európskych 
spotrebiteľských centier v krajine trvalého bydliska cestujúceho.2

Na základe dostupných informácií nič nenasvedčuje tomu, že by si predkladateľka petície 
kúpila balík služieb v zmysle článku 2 smernice 90/314/EHS o balíku cestovných, 
dovolenkových a výletných služieb3, takže nie je potrebné zohľadniť žiadne práva 
vyplývajúce zo smernice.

Záver

Komisia nemá právomoc nápravy ani nie je oprávnená posudzovať jednotlivé spory medzi 
cestujúcimi a leteckými spoločnosťami. 

Predkladateľka petície môže zvážiť použitie nástrojov, ktoré majú cestujúci k dispozícii na 
uplatňovanie svojich práv, uvedených v tejto petícii.

                                               
1 Zoznam národných spotrebiteľských organizácií možno nájsť na tejto adrese: 
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

2 Zoznam európskych spotrebiteľských centier možno nájsť na tejto 
adrese:http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/ecc_network_centers.pdf
3  Smernica Rady z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb, Ú. v. ES L 158, 
23.6.1990, s. 59 – 64.


