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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1354/2009 af Manfred Hien, tysk statsborger, om kompensation ved 
forsinkelse af flyafgange

1. Sammendrag

Andrageren, der er involveret i en tvist med Iberian Airlines over en forsinket flyafgang, 
oplyser, at hans bestræbelser på at opnå kompensation fra selskabet ikke har båret frugt. Han 
mener, at inden for rammerne af forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om 
kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller 
lange forsinkelser bør retten til kompensation i tilfælde af lange forsinkelser være den samme 
som den, der ydes i tilfælde af aflysning af flyvninger. Han oplyser, at dette ikke er tilfældet i 
øjeblikket, og anmoder derfor om, at forordningen ændres.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. januar 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Andrageren klager over, at Iberian Airlines ikke udbetalte den anmodede kompensation efter
forsinket flyafgang. Han hævder, at retten til kompensation i tilfælde af lange forsinkelser i 
henhold til forordning (EF) nr. 261/20041 skal være den samme som for aflyste flyafgange.

Den 19. november 2009 fastsatte EU-Domstolen i afgørelsen Sturgeon-Condor og 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser 
om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange 
forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EØS-relevant tekst) - EUT L 46 af 17.2.2004, s. 
1-8.
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Böck&Lepuschitz-Air France (forenede sager C-402/07 og C-432/07), at passagerer i tilfælde 
af lange forsinkelser af flyafgange, som medfører at passagererne ankommer til det endelige 
bestemmelsessted tre timer eller mere efter det oprindeligt planlagte ankomsttidspunkt, er 
berettiget til økonomisk kompensation.

EU-Domstolen bekræftede, at passagerer, hvis flyafgange er langvarigt forsinket, på grundlag 
af princippet om ligebehandling skal behandles som passagerer, hvis flyafgange er aflyst, da 
de formodes at lide tilsvarende tab i form af tabt tid.

Som i forbindelse med aflyste flyafgange berettiger en sådan forsinkelse imidlertid ikke 
passagerer til kompensation, hvis luftfartsselskabet kan bevise, at den lange forsinkelse 
skyldtes ekstraordinære omstændigheder, der ikke kunne være undgået, selv om alle rimelige
foranstaltninger var truffet.

Det skal bemærkes, at virkningerne af EU-Domstolens domme er med tilbagevirkende kraft 
fra og med den dato, hvorpå den fortolkede lovgivning trådte i kraft (virkning med 
tilbagevirkende kraft). Det er i forbindelse med forordning (EF) nr. 261/2004 fra og med den 
17. februar 2005.

I lyset af EU-Domstolens ovennævnte afgørelse er passagerer, der oplever lange forsinkelser
(tre timer eller mere), allerede berettiget til kompensation ligesom passagerer, der oplever 
aflyste flyafgange. Kommissionen mener derfor ikke, at der er grund til at ændre ovennævnte 
forordning (EF) nr. 261/2004. Det er som fastsat i ovennævnte forordning de nationale 
håndhævelsesmyndigheders ansvar at sikre, at forordningens bestemmelser som fortolket af 
EU-Domstolen opfyldes fuldt ud af luftfartselskaberne."


