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Tema: Peticija Nr. 0339/2008 dėl to, kad Vokietijos federalinė aviacijos 
administracija neatsižvelgė į skundus dėl Reglamento (EB) Nr. 261/2004 
pažeidimų, kurią pateikė Vokietijos pilietis Joachim Schubert

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas kreipėsi į Vokietijos federalinę aviacijos administraciją, skųsdamasis, kad 
nepatenkinti jo reikalavimai pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams 
taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, tačiau 
nors peticijos pateikėjas ir siuntė keturis priminimus, per dvejus metus jis negavo jokios 
informacijos, išskyrus gavimo patvirtinimą. Kylyje įsikūręs Europos vartotojų centras jam 
pranešė, kad tai nėra pavienis atvejis, ir rekomendavo kreiptis į tinklą SOLVIT, tačiau 
pastarasis padėti negalėjo. Peticijos pateikėjas klausia, kam reikalingi Europos teisės aktai, 
jeigu nacionalinės reguliavimo institucijos neatsako į skundus, ir prašo pagalbos šiuo 
klausimu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. liepos 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. spalio 22 d.

„Peticijos pateikėjas nurodo, kad siekdamas apginti savo teises, kurias pažeidė bendrovė Air 
Berlin, jis negavo deramos atitinkamų nacionalinės valdžios institucijų pagalbos ir negalėjo 
pasinaudoti Reglamente (EB) Nr. 261/20041 numatytomis teisėmis. 
                                               
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, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91.
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Peticijos pateikėjas kreipėsi į Federalinę aviacijos administraciją (vok. Luftfahrt-Bundesamt, 
LBA) ir skundžiasi, kad LBA tik pripažino gavusi jo laišką, bet nepateikė peticijos pateikėjui 
išankstinio jo atvejo įvertinimo.

Be to, peticijos pateikėjas kreipėsi į Kylyje įsikūrusį Europos vartotojų centrą, kuris jam 
rekomendavo kreiptis į tinklą SOLVIT, tačiau pastarasis padėti negalėjo.

Peticijos pateikėjas nepateikia išsamesnės informacijos apie aplinkybes, dėl kurių pateikė 
skundą.

Komisijos pastabos dėl peticijos ir teisinė analizė

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 261/2004 16 straipsniu, valstybių narių paskirtos vykdymo 
užtikrinimo įstaigos imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų gerbiamos keleivių teisės ir 
kad jų būtų laikomasi. 

Skundai dėl reglamento nevykdymo turėtų būti teikiami oro susisiekimo bendrovei ir (arba) 
kompetentingai nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai. 

Nors reglamentu suteikiama galimybė paduoti skundą bet kurios valstybės narės nacionalinei 
vykdymo užtikrinimo įstaigai, norintiems paduoti skundą keleiviams rekomenduojama 
kreiptis į valstybės narės, kurioje įvyko incidentas, paskirtąją nacionalinę vykdymo 
užtikrinimo įstaigą.

Dėl procedūrų, kuriomis turi vadovautis nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos ir oro 
susisiekimo bendrovės, taip pat įvairių valstybių narių nacionalinės vykdymo užtikrinimo 
įstaigos tarpusavyje, vadovaujant Komisijai sudaryti du susitarimai.

Šie susitarimai kartu su Reglamente (EB) Nr. 261/2004 nurodytų paskirtųjų nacionalinių 
vykdymo užtikrinimo įstaigų sąrašu ir ES skundo forma pateikiami tinklalapyje 
www.apr.europa.eu.

LBA yra Vokietijos paskirtoji įstaiga, kompetentinga vertinti, ar bendrovė Air Berlin tuo 
atveju laikėsi Reglamento Nr. 261/2004.

Europos vartotojų centrai gali padėti norintiems pateikti skundą keleiviams ir šios 
organizacijos turi glaudžiai bendradarbiauti su nacionalinėmis vykdymo užtikrinimo 
įstaigomis, kad pastarosios galėtų surinkti kuo daugiau duomenų, pagal kuriuos vėliau pradėtų 
su sankcijomis susijusias procedūras.

Išvada

Komisija negali nuspręsti, ar yra įrodymų, kad būtų pažeista Bendrijos teisė, nes trūksta 
išsamios informacijos apie aplinkybes, dėl kurių pateikta peticija. 
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Kad Komisija galėtų šį klausimą aptarti su kompetentingomis Vokietijos valdžios 
institucijomis ir paskirtąja vykdymo užtikrinimo įstaiga, reikia daugiau informacijos apie 
paties incidento aplinkybes.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Kaip nurodyta pirmajame Komisijos atsakyme, Vokietijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo 
įstaiga (LBA) yra Vokietijos paskirtoji įstaiga, kompetentinga vertinti, ar bendrovė Air Berlin
tuo atveju laikėsi Reglamento Nr. 261/2004.

Remdamasi peticijos pateikėjo suteikta papildoma informacija, Komisija susisiekė su 
Vokietijos nacionaline vykdymo užtikrinimo įstaiga ir paprašė atsakymą atsiųsti ir peticijos 
pateikėjui, ir Komisijai.

2009 m. rugsėjo 14 d. raštu Komisija gavo Vokietijos nacionalinės vykdymo užtikrinimo 
įstaigos (LBA) atsakymą. Ji pripažino, kad buvo pamiršusi laiku atsakyti peticijos pateikėjui 
ir už tai atsiprašė. Tą pačią dieną buvo išsiųstas tiesioginis atsakymas peticijos pateikėjui. 
Paties incidento klausimu LBA įvertino šį atvejį ir padarė išvadą, kad bendrovė Air Berlin
suteikė Reglamente reikalaujamą pagalbą ir informaciją ir teisės aktų nepažeidė.“


