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Udvalget for Andragender

20.11.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0339/2008 af Joachim Schubert, tysk statsborger, om de føderale 
tyske luftfartsmyndigheders udeladelse af at overveje klager om overtrædelse af 
forordning (EF) 261/2004

1. Sammendrag

Andrageren kontaktede de føderale tyske luftfartsmyndigheder med en klage om, at hans krav 
i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 261/2004 af 11. februar 2004, 
der fastlægger fælles regler om kompensation og hjælp til passagerer i tilfælde af, at de bliver 
nægtet at stige på et fly, eller i tilfælde af aflysninger eller langvarige forsinkelser på fly, ikke 
er blevet afgjort to år senere, og selvom han har sendt fire påmindelser, har han ikke modtaget 
andet end bekræftelse fra modtagelsen. Det Europæiske Forbrugercenter i Kiel har informeret 
ham om, at dette ikke er et isoleret tilfælde og har henvist ham til SOLVIT, som dog ikke 
kunne hjælpe. Han spørger, hvad formålet er med europæisk lovgivning, hvis nationale 
kontrolmyndigheder ikke svarer på klager, og han beder om støtte til denne sag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. oktober 2008.

"Andrageren anfører, at han i forbindelse med sit erstatningskrav over for Air Berlin ikke blev 
behørigt støttet af de relevante nationale myndigheder, og at han ikke fik mulighed for at 
påberåbe sig de i forordning (EF) nr. 261/2004 omhandlede rettigheder. 

Andrageren kontaktede Luftfahrt-Bundesamt (LBA) og klager over, at LBA blot anerkendte 
modtagelsen af hans brev og ikke foretog en indledende vurdering af hans sag.
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Andrageren kontaktede endvidere Det Europæiske Forbrugercenter i Kiel, som henviste ham 
til SOLVIT, som dog ikke kunne hjælpe.

Andrageren redegør ikke nærmere for baggrunden for andragendet.

Kommissionens bemærkninger/juridisk analyse:

I henhold til artikel 16 i forordning (EF) nr. 261/2004 træffer de af medlemsstaterne udpegede 
organer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at passagerernes rettigheder overholdes. 

Klager over manglende overholdelse af forordningen kan indbringes for luftfartsselskabet 
og/eller det kompetente nationale håndhævelsesorgan. 

Selv om det i henhold til forordningen er muligt at indbringe en klage for det nationale 
håndhævelsesorgan i alle medlemsstaterne, rådes passagerer, der ønsker at indbringe en klage, 
til at kontakte det udpegede nationale håndhævelsesorgan i den medlemsstat, hvor hændelsen 
fandt sted.

De procedurer, der skal følges mellem de nationale håndhævelsesorganer og 
luftfartsselskaberne og mellem de nationale håndhævelsesorganer i de enkelte medlemsstater, 
er fastlagt i to aftaler udarbejdet af Kommissionen.

Disse aftaler og listen over de udpegede nationale håndhævelsesorganer i henhold til 
forordning (EF) nr. 261/2004 og EU-klageformularen kan findes på adressen: 
www.apr.europa.eu

LBA er det udpegede organ i Tyskland og har kompetence til at vurdere, om Air Berlin har 
overholdt forordning (EF) nr. 261/2004 i den pågældende sag.

De europæiske forbrugercentre kan bistå passagerer, der ønsker at indbringe en klage, og 
disse organisationer skal samarbejde tæt med de nationale håndhævelsesorganer med henblik 
på at give dem mulighed for at indhente flest mulige oplysninger, der eventuelt kan danne 
grundlag for sanktionsprocedurer.

Konklusion

Kommissionen er ikke i stand til at vurdere, om fællesskabslovgivningen muligvis er blevet 
overtrådt, idet der ikke er redegjort nærmere for baggrunden for andragendet.

Kommissionen skal have nærmere oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, inden 
den kan rejse spørgsmålet over for de kompetente myndigheder og det udpegede nationale 
håndhævelsesorgan i Tyskland."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. november 2009.

"Som anført i Kommissionens første svar var det tyske nationale håndhævelsesorgan LBA det 
udpegede organ i Tyskland og havde kompetence til at vurdere, om Air Berlin overholdt 
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forordning (EF) nr. 261/2004 i den pågældende sag.

På baggrund af de yderligere oplysninger fremsendt af andrageren kontaktede Kommissionen 
det tyske nationale håndhævelsesorgan og anmodede det om at sende et svar til både 
andrageren og til Kommissionen.

I et brev af 14. september 2009 modtog Kommissionen et svar fra det tyske 
håndhævelsesorgan (LBA). Det anerkendte, at det havde glemt at svare andrageren i rette tid 
og undskyldte dette. Samme dato blev der sendt et direkte svar til andrageren. Vedrørende 
indholdet vurderede LBA sagen og konkluderede, at Air Berlin havde ydet den bistand og 
givet de oplysninger, som kræves i forordningen, og ikke havde overtrådt lovgivningen."


