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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.11.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0339/2008, внесена от Joachim Schubert, с германско гражданство, 
относно обстоятелството, че Германската федерална въздухоплавателна 
служба не е взела под внимание жалби за нарушения на Регламент (EО) 
261/2004

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се свързва с Германската федерална въздухоплавателна 
служба с оплакването, че подаденият от него иск в съответствие с Регламент (EО) № 
261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно 
създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп 
на борда и отмяна или голямо закъснение на полети не е удовлетворен в продължение 
на две години, като при изпратени четири напомнящи писма е получил само 
потвърждения за получаването им. Европейският потребителски център в гр. Kiel го 
информира, че това не е изолиран случай, и го препраща към SOLVIT, които обаче не 
могат да му помогнат. Той пита какъв е смисълът от европейското законодателство, ако 
националните регулаторни органи не откликват на жалби и моли за подкрепа по този 
случай.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 октомври 2008 г.

Вносителят на петицията информира, че в опитите си да получи компенсация по 
обвинение срещу „Air Berlin” не е успял да получи подходящо съдействие от 
съответните национални органи и да се възползва от правата си съгласно Регламент 
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(ЕО) 261/20041.

Вносителят на петицията се е обърнал към „Luftfahrt-Bundesamt“ (LBA) и се оплаква, че 
LBA просто е потвърдила получаването на неговото писмо и не му е изпратила 
предварителна оценка за неговия случай.
Впоследствие вносителят на петицията се е свързал и с Европейския потребителски 
център в гр. Kiel, който го е насочил към SOLVIT, но тази организация не е била в 
състояние да му помогне.

Вносителят на петицията не предоставя подробности относно фактите, които са довели 
до неговото оплакване.

Коментар на Комисията по отношение на петицията/правен анализ:

Съгласно член 16 от Регламент (ЕО) 261/2004 определените от държавите-членки 
органи, които отговарят за прилагането на регламента, следва да предприемат 
необходимите мерки за гарантиране зачитането и спазването на правата на пътниците.

Оплакванията, свързани с неспазване на разпоредбите на регламента, следва да се 
адресират до авиокомпанията и/или до компетентния национален орган, отговарящ за 
прилагането на разпоредбите.

Въпреки че регламентът предлага възможност за подаване на жалба пред националния 
орган, отговорен за прилагането на регламента, в която и да било държавата-членка, 
най-добре е пътниците, които желаят да подадат жалба, да се свържат с този орган в 
държавата-членка, на чиято територия е настъпил инцидентът.

Процедурите, които се спазват в отношенията между националните органи, отговарящи 
за прилагането на регламента, и авиокомпаниите, както и между националните органи, 
отговарящи за прилагането на регламента, на отделните държави-членки, са предмет на 
две споразумения, сключени под егидата на Комисията.

Тези споразумения, заедно със списъка на националните органи, отговарящи за 
прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕО) 261/2004, както и формуляра за жалби 
на ЕС, могат да бъдат открити на следната уебстраница: www.apr.europa.eu

Националният орган в Германия, определен за прилагането на регламента, е LBA и той 
е компетентен да прецени дали в случая „Air Berlin” е спазила изискванията на 
Регламент 261/2004.

Европейските потребителски центрове могат да съдействат на пътниците, които желаят 
да подадат оплаквания, като тези организации следва да си взаимодействат с 
националните органи, отговорни за прилагането на разпоредбите, с цел да им помогнат 
да съберат колкото се може повече данни, които биха могли да доведат до процедури, 

                                               
1  Регламент (EО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно 
създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна 
или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91.



CM\797195BG.doc 3/3 PE415.112v02-00

BG

свързани със санкции.

Заключение

Комисията не е в позиция да определи дали има индикации за нарушение на правото на 
Общността, като се има предвид липсата на подробна информация относно фактите, 
довели до петицията.

Необходими са повече подробности относно фактите, свързани със самия инцидент, 
преди Комисията да може да разгледа въпроса заедно с компетентните органи и със 
съответния национален орган, отговарящ за прилагането на разпоредбите на регламента 
в Германия.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Както беше заявено в първия отговор на Комисията, германският национален орган
LBA е определен за прилагането на Регламент (ЕО) 261/2004 в Германия и той е 
компетентен да прецени дали „Air Berlin“ е спазила регламента в този случай.

Въз основа на предоставените от вносителя на петицията допълнителни подробности, 
Комисията се свърза с германския национален орган за прилагане на регламента и 
поиска да бъде изпратен отговор до вносителя и до Комисията.

Комисията получи отговор от LBA с писмо от 14 септември 2009 г. Органът признава, 
че не е отговорил на вносителя навреме и се извинява за това. На същата дата е 
изпратен и отговор директно до вносителя. Що се отнася до въпроса, LBA е направила 
оценка на случая и е стигнала до заключението, че „Air Berlin“ е предоставила помощта 
и информацията, изисквани съгласно регламента и не е нарушила законодателството.


