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Tárgy: Joachim Schubert, német állampolgár által benyújtott 0339/2008. számú 
petíció a 261/2004/EK rendelet megsértésével kapcsolatos panaszok 
figyelembevételének a német szövetségi repülésügyi hatóság általi 
elmulasztásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felvette a kapcsolatot a német szövetségi repülésügyi hatósággal, azt 
sérelmezve, hogy a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén 
az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 
295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i európai parlamenti 
és tanácsi rendeleten alapuló követeléseit nem rendezték, és két évvel később – miután négy 
emlékeztetőt is elküldött – ugyanúgy semmilyen választ nem kapott azon kívül, hogy 
nyugtázták a levelek kézhezvételét. A Kielben működő Európai Fogyasztóvédelmi Központ 
arról tájékoztatta a petíció benyújtóját, hogy ez nem egyedüli eset, és azt ajánlotta, hogy a 
petíció benyújtója forduljon a SOLVIT-hoz, amely azonban nem tudott segíteni. A petíció 
benyújtója arra szeretne választ kapni, hogy mi értelme van az európai szabályozásnak, ha a 
nemzeti szabályozó hatóságok nem válaszolnak a panaszosoknak, és segítséget kér az ügyben.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

A petíció benyújtója jelzi, hogy arra irányuló erőfeszítései során, hogy jogorvoslatot 
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szerezzen az Air Berlin elleni ügyben, nem kaphatott megfelelő támogatást az illetékes 
nemzeti hatóságoktól, és nem élhetett a 261/2004/EK rendeletben1 meghatározott jogaival. 

A petíció benyújtója kapcsolatba lépett a Szövetségi Repülésügyi Hivatallal (Luftfahrt-
Bundesamt – LBA), és panaszt emelt amiatt, hogy az LBA egyszerűen csak tudomásul vette 
levelének kézhezvételét, és nem adta át a petíció benyújtójának ügye előzetes értékelését.

A petíció benyújtója kapcsolatba lépett Kielben működő Európai Fogyasztóvédelmi 
Központtal is, amely azt tanácsolta neki, hogy forduljon a SOLVIT-hoz, amely azonban nem 
tudott segíteni neki.

A petíció benyújtója nem adta meg a panasza alapját képező részletes információkat.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban/Jogi elemzés:

A 261/2004/EK rendelet 16. cikke szerint a tagállamok végrehajtási szerveket jelölnek ki, 
amelyek megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az utasok 
jogait tiszteletben tartsák és fenntartsák. 

A rendelet betartásának elmulasztásával kapcsolatos panaszokat a légitársaságoz és/vagy az 
illetékes nemzeti végrehajtási szervhez kell benyújtani. 

A rendelet ugyan lehetővé teszi, hogy bármelyik tagállam nemzeti végrehajtási szervéhez be 
lehessen nyújtani a panaszt, a panaszt benyújtani kívánó utasoknak azt tanácsolják, hogy 
annak a tagállamnak az illetékes nemzeti végrehajtási szervével vegyék fel a kapcsolatot, ahol 
az eset történt.

A nemzeti végrehajtási szervek és a légitársaságok, valamint a különböző tagállamok nemzeti 
végrehajtási szervei közötti eljárásokra a Bizottság felügyelete alatt működő két megállapodás 
volt irányadó.

Ezek a megállapodások, valamint a 261/2004/EK rendelet alapján kijelölt nemzeti 
végrehajtási szervek felsorolása és az uniós panasztételi formanyomtatvány a következő 
weboldalon található meg: www.apr.europa.eu

Németországban a kijelölt szerv az LBA, és ez a szerv rendelkezik hatáskörrel annak 
értékelésére, hogy az Air Berlin ebben az esetben megfelelt-e a 261/2004/EK rendeletnek.

Az Európai Fogyasztóvédelmi Központok támogatást nyújthatnak a panaszt előterjeszteni 
kívánó utasoknak, és e szervezeteknek szorosan együtt kell működniük a nemzeti végrehajtási 
szervekkel, hogy azok a lehető legtöbb adatot gyűjthessék össze, aminek eredményeként 
elindíthatók a szankciókkal kapcsolatos eljárások.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 261/2004/EK rendelete a visszautasított beszállás és 
légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak 
megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről
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Következtetés

A Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy megállapítsa, utal-e valami a közösségi jog 
megsértésére, mivel hiányoznak a petíció alapját képező részletes információk. 

Több részletes adatra van szükség a tényleges eset körülményeiről ahhoz, hogy a Bizottság 
meg tudja keresni a németországi illetékes hatóságokat és kijelölt nemzeti végrehajtási 
szerveket a kérdésben.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. október 26.

Ahogy a Bizottság első válaszában is szerepelt, a német nemzeti végrehajtási szerv (LBA) 
Németországban a kijelölt szerv, és ez a szerv illetékes annak értékelésében, hogy az Air 
Berlin eleget tett-e a 261/2004/EK rendeletnek ebben az ügyben.

A petíció benyújtója által szolgáltatott további részletek alapján a Bizottság kapcsolatba lépett 
a német nemzeti végrehajtási szervvel, és választ kért, amelyet a petíció benyújtójának és a 
Bizottságnak is meg kell küldeni.

A Bizottság egy 2009. szeptember 14-i levélben kapott választ a német nemzeti végrehajtási 
szervtől (LBA). Az LBA elismerte, hogy nem adott megfelelő időben választ a petíció 
benyújtójának, és ezért elnézést is kért. A petíció benyújtójának adott közvetlen választ 
ugyanezen a napon küldték el. Az ügy érdemi részét illetően az LBA megvizsgálta az esetet, 
és azt a következtetést vonta le, hogy az Air Berlin biztosította a rendeletben megkövetelt 
segítségnyújtást és tájékoztatást, így nem sértette meg a jogszabályt.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. szeptember 2.

Ahogy a Bizottság korábbi közleményeiben is szerepelt, a német nemzeti végrehajtási szerv 
(LBA – Szövetségi Repülésügyi Hivatal) Németországban a kijelölt szerv, és ez a szerv 
illetékes annak értékelésében, hogy az Air Berlin eleget tett-e a 261/2004/EK rendeletnek a 
petíció benyújtója ügyében.

A petíció benyújtója által szolgáltatott további részletek alapján a Bizottság kapcsolatba lépett 
a német nemzeti végrehajtási szervvel, ismertette vele a birtokában lévő információkat, és 
választ kért tőle, amelyet a Bizottságnak és a petíció benyújtójának egyaránt meg kell küldeni. 
Az LBA e kérésnek a 2009. szeptember 14-én küldött levelével tett eleget.

Meg kell jegyezni továbbá, hogy az LBA nem köteles tájékoztatni a petíció benyújtóját az 
ügyben folyó vizsgálata tartalmáról.  Ugyan a nemzeti végrehajtási szerv konkrét esetekben 
adhat véleményt az utasoknak, a NEB egyedi esetekre vonatkozó véleménye jogilag nem 
kötelező erejű abban az értelemben, hogy bírósági döntés hiányában azt nem lehet 
érvényesíteni, bizonyítékként viszont minden esetben fel lehet használni. Az LBA tájékoztatta 
a petíció benyújtóját arról, hogy a szóban forgó légifuvarozóval szemben nem védheti a 
petíció benyújtója egyéni érdekeit, s ezért a petíció benyújtójának bírósági eljárás 
kezdeményezését javasolja, amennyiben nem volt megelégedve a NEB-től kapott válasszal. 
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Következtetések

Az LBA azzal, hogy megvizsgálta a petíció benyújtójának a panaszát és véleményezte az 
ügyet, eleget tett a 261/2004/EK rendeletben foglalt kötelezettségeknek. Az LBA arra a 
következtetésre jutott, hogy az Air Berlin légifuvarozó nem sértette meg a 261/2004/EK 
rendeletet, s erről a 2009. szeptember 14-i levelében a petíció benyújtóját is értesítette. Ezen 
túlmenően javasolta a petíció benyújtójának jogi lépések megtételét a nemzeti szinten 
rendelkezésre álló jogorvoslati eszközök igénybevételével, amennyiben úgy véli, hogy 
felmerült jogai megsértésének lehetősége. Ezen eszközök általában segítséget nyújtanak az 
egyének számára jogaik közvetlenebb és személyesebb módon történő érvényesítésében.

A petíció benyújtója 2010. február 26-i levelében nem szolgáltat új elemeket az ügyben, 
pusztán korábbi panaszait és megállapításait ismétli meg. A petíció benyújtóját tájékoztatni 
kell arról, hogy amennyiben továbbra is fenntartja, hogy veszteséget vagy kárt szenvedett, az 
egyetlen lehetőség bírósági eljárás megindításában rejlik.


