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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1354/2009, внесена от Manfred Hien, с германско гражданство, 
относно компенсация за закъснели полети

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който участва в спор с авиокомпания „Iberia“ във връзка със 
закъснял полет, посочва, че опитите му да получи компенсация от компанията са били 
неуспешни. Според него съгласно Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на 
общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и 
отмяна или голямо закъснение на полети правото на компенсация в случай на 
продължително закъснение следва да бъде същото като това в случай на отменен полет. 
Той посочва, че за момента случаят не е такъв и призовава за изменение на регламента.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Вносителят на петицията се жалва, че авиокомпания „Iberia“ не му е предоставила 
обезщетението, което той е изискал във връзка със закъснял полет. Той твърди, че 
съгласно Регламент (ЕО) № 261/20041, правото на компенсация в случай на 
продължително закъснение следва да бъде същото като това в случай на отменен полет. 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 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 (текст от значение 
за ЕИП) – ОВ L 46, 17.2.2004 г., стр.1– 8.
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На 19 ноември 2009 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) в решението по дела Sturgeon-
Condor и Böck&Lepuschitz-Air France (свързани дела C-402/07 и C-432/07), постановява, 
че в случай на голямо закъснение на полет, което води до пристигане на пътниците до 
окончателното място на пристигане с три и повече часа след времето за пристигане по 
разписание, пътниците могат да имат право на парично обезщетение.

Съдът на Европейските общности потвърди, че съгласно принципа на равно третиране, 
пътниците, чиито полети са претърпели голямо закъснение, трябва да бъдат третирани 
като пътници, чиито полети са отменени, тъй като се допуска, че претърпяват подобна 
вреда, изразена в загуба на време.

Както в случай на отмяна на полет, такова закъснение обаче не дава право на 
обезщетение на пътниците, ако въздушният превозвач може да докаже, че голямото 
закъснение е причинено от извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат 
избегнати, дори ако са били взети всички необходими мерки.

Трябва да се отбележи, че действието на съдебните решения на Съда на Европейския
съюз е с обратна сила от датата, на която тълкуваното законодателство е влязло в сила 
(ex tunc действие). В случая с Регламент на ЕС 261/2004, тази дата е 17 февруари 2005 г.

В контекста на гореизложеното решение на Съда на Европейския съюз, пътниците, 
претърпяващи големи закъснения (три и повече часа) вече имат право на обезщетение 
също както пътниците, чиито полети са отменени. Следователно не е необходимо да се 
изменя споменатия по-горе Регламент (ЕО) № 261/2004. Задължение на националните 
изпълнителни органи, създадени съгласно посочения по-горе регламент, е да осигурят, 
че разпоредбите, във вида, в който са тълкувани от Съда на Европейските общности, се 
спазват изцяло от авиолиниите.


