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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

19.2.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1354/2009, którą złożył Manfred Hien (Niemcy) w sprawie 
odszkodowania za opóźnione loty

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który wszedł w spór z liniami lotniczymi Iberia w związku z opóźnionym 
lotem, informuje, że jego starania zmierzające do uzyskania odszkodowania od tego 
przedsiębiorstwa okazały się bezskuteczne. Uważa on, że na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów 
w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, 
uprawnienia do odszkodowania w przypadku znacznego opóźnienia powinny być takie same, 
jak w odniesieniu do odwołania lotu. Składający petycję zaznacza, że obecnie nie 
ma to miejsca i dlatego zwraca się o zmianę przedmiotowego rozporządzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Składający petycję twierdzi, że linie lotnicze Iberia nie przyznały mu odszkodowania, którego 
zażądał w związku z opóźnionym lotem. Utrzymuje on, że na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 261/20041 uprawnienia odszkodowawcze w przypadku dużych opóźnień powinny 

                                               
1 Rozporządzenie [WE] nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające 

wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo 
odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Tekst mający znaczenie 
dla EOG) – Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s.1– 8.
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być takie same, jak te przyznane w przypadku odwołań lotów. 

W dniu 19 listopada 2009 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w orzeczeniu 
Sturgeon – Condor i Böck&Lepuschitz – Air France (sprawy połączone C-402/07 i C-432/07) 
uznał, że w przypadku dużego opóźnienia lotu, które sprawia, że pasażerowie przybywają 
do ich miejsca docelowego co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej godzinie 
przylotu, pasażerowie mogą być uprawnieni do odszkodowania finansowego.

ETS potwierdził, że na podstawie zasady równego traktowania pasażerowie, których loty były 
znacznie opóźnione, muszą być traktowani tak, jak pasażerowie, których loty zostały 
odwołane, ponieważ zakłada się, że doznali oni podobnych szkód w odniesieniu do straty 
czasu.

Jednak tak jak w przypadku odwołania lotu takie opóźnienie nie rodzi po stronie pasażerów 
prawa do odszkodowania, jeżeli przewoźnik lotniczy jest w stanie dowieść, że duże 
opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których 
nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Należy zauważyć, że wyroki ETS mają skutek wsteczny od dnia, w którym podlegające 
interpretacji prawo weszło w życie (skutek ex tunc). W przypadku unijnego rozporządzenia 
nr 261/2004 jest to 17 lutego 2005 r.

W świetle powyższego orzeczenia ETS pasażerowie, którzy doświadczyli dużego opóźnienia
(trzy godziny lub więcej) są już uprawnieni do odszkodowania, tak jak pasażerowie, których 
loty odwołano. A zatem nie ma potrzeby zmiany wspomnianego rozporządzenia 
(WE) nr 261/2004. To obowiązkiem krajowych organów wykonawczych powołanych 
na mocy powyższego rozporządzenia jest zapewnienie pełnego przestrzegania przez linie 
lotnicze jego przepisów poddanych interpretacji ETS. 


