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Tema: Peticija Nr. 1354/2009 dėl žalos kompensacijos už atidėtą skrydį išmokėjimo, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis Manfred Hien.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris ginčijasi su Iberijos oro linijų bendrove dėl atidėto skrydžio, 
nurodo, kad jo pastangos išreikalauti bendrovės kompensaciją buvo bergždžios. Pasak 
peticijos pateikėjo, Reglamente (EB) Nr. 261/2004, nustatančiame bendras kompensavimo ir 
pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam 
laikui atveju turėtų būti nustatyta, kad tais atvejais, kai skrydžiai atidedami ilgam laikui, 
turėtų būti skiriamos tokios pačios kompensacijos, kaip tais atvejais, kai skrydžiai atšaukiami. 
Peticijos pateikėjas teigia, kad dabar taip nėra, ir prašo atitinkamai iš dalies pakeisti 
reglamentą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad „Iberija“ nesumoka jo reikalaujamos kompensacijos už 
atidėtą skrydį. Jis teigia, kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 261/20041, tais atvejais, kai skrydžiai 
atidedami ilgam laikui, turėtų būti mokamos tokios pačios kompensacijos, kaip ir tais atvejais, 
kai skrydžiai atšaukiami. 
                                               
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 (Tekstas svarbus EEE) – OL L 46, 2004 217, p. 1-8. 



PE439.231v01-00 2/2 CM\805974LT.doc

LT

2009 m. vasario 19 d. Europos Teisingumo Teismas (ETT) nutartyje byloje Sturgeon-Condor
ir Böck&Lepuschitz-Air France (sujungtos bylos C-402/07 ir C-432/07) konstatavo, kad kai 
skrydis atidedamas ilgam laikui ir dėl to keleiviai į galutinę paskirties vietą atvyksta trimis 
arba daugiau valandų vėliau palyginti su pradiniu nustatytu atvykimo laiku, keleiviai gali 
gauti finansinę kompensaciją.

ETT patvirtino, kad remiantis lygių galimybių principu keleiviai, kurių skrydžiai atidedami 
ilgam laikui, turi būti traktuojami taip pat kaip keleiviai, kurių skrydžiai atšaukiami, nes 
laikoma, kad jie patiria vienodą žalą laiko praradimo prasme.

Tačiau kaip ir skrydžio atšaukimo atveju toks vėlavimas nesuteikia keleiviams teisės gauti 
kompensaciją, jeigu oro vežėjas gali įrodyti, kad ilgą vėlavimą sukėlė nepaprastos aplinkybės, 
kurių nebuvo įmanoma išvengti net ir ėmusis pagrįstų priemonių.

Reikėtų pažymėti, kad ETT sprendimai taikomi atgaline data, nuo datos, kada įsigaliojo 
aiškinamas teisės aktas (ex tunc veikimas). ES reglamento 261/2004 atveju - nuo 2005 m. 
vasario 17 d.

Pagal pirmiau paminėtą ETT nutartį, keleiviai, kurių skrydis atidedamas ilgam laikui (trims ar 
daugiau valandų) jau turi teisę į kompensaciją kaip ir keleiviai, kurių skrydis atšauktas. Todėl 
Reglamento (EB) Nr. 261/2004 iš dalies keisti nereikia. Tai pagal Reglamentą įsteigtų 
Nacionalinių kontrolės institucijų pareiga užtikrinti, kad oro linijų bendrovės šias nuostatas 
visapusiškai vykdytų taip, kaip išaiškino ETT.“


