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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 339/2008, ingediend door Joachim Schubert (Duitse
nationaliteit), over het verzuim van het Luftfahrt-Bundesamt (de Duitse
federale luchtvaartautoriteit) klachten over schendingen van Verordening
(EG) nr. 261/2004 in behandeling te nemen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener had contact opgenomen met het Luftfahrt-Bundesamt om erover te klagen dat zijn 
vorderingen uit Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelĳke regels inzake compensatie en 
bĳstand aan luchtreizigers bĳ instapweigering en annulering of langdurige vertraging van 
vluchten, niet waren gehonoreerd. Twee jaar en vier herinneringen later heeft hij, afgezien 
van een ontvangstbevestiging, nog niets gehoord. Het Europees Centrum voor de consument 
in Kiel had hem ervan in kennis gesteld dat zijn geval niet uniek was en hem doorverwezen 
naar Solvit, dat hem echter niet kon helpen. Hij vraagt waartoe Europese wetgeving dient als 
nationale regelgevende autoriteiten niet ingaan op klachten en verzoekt om ondersteuning in 
deze zaak.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 oktober 2008

Indiener geeft aan dat hij, bij zijn pogingen verhaal te halen in een zaak tegen Air Berlin, 
onvoldoende ondersteuning heeft ontvangen van de desbetreffende nationale instanties en 
onvoldoende rechten heeft kunnen uitoefenen zoals genoemd in Verordening (EG) 
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nr. 261/20041.

Indiener had contact opgenomen met het Luftfahrt-Bundesamt (LBA) en beklaagt zich erover 
dat het LBA uitsluitend de ontvangst van zijn brief heeft bevestigd en indiener geen eerste 
evaluatie van zijn zaak heeft aangeboden.

Indiener heeft vervolgens contact opgenomen met het Europees Centrum voor de consument 
in Kiel, dat hem heeft doorverwezen naar Solvit, dat hem echter niet kon helpen.

Indiener verschaft geen details over de feiten die aan zijn klacht ten grondslag liggen.

De opmerkingen van de Commissie/juridische analyse:

Krachtens artikel 16 van Verordening (EG) nr. 261/2004 moeten handhavingsinstanties die 
door lidstaten zijn aangewezen alle maatregelen nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat 
de rechten van de passagiers worden geëerbiedigd.

Klachten over niet-naleving van de verordening dienen te worden gericht aan de 
luchtvaartmaatschappij en/of de bevoegde nationale handhavingsinstantie.

Hoewel de verordening de mogelijkheid biedt om een klacht in te dienen bij de nationale 
handhavingsinstantie (NHI) van een willekeurige lidstaat, wordt passagiers die een klacht 
wensen in te dienen, geadviseerd contact op te nemen met de aangewezen 
handhavingsinstantie in de lidstaat waarin het incident zich heeft voorgedaan.

De procedures die moeten worden gevolgd tussen de NHI’s en de luchtvaartmaatschappijen 
en tussen NHI’s van verschillende lidstaten, zijn onderwerp geweest van twee 
overeenkomsten onder de auspiciën van de Commissie.

Deze overeenkomsten, evenals de lijst van aangewezen nationale handhavingsinstanties onder 
Verordening (EG) nr. 261/2004 en het EU-klachtenformulier, zijn beschikbaar op de volgende 
webpagina: www.apr.europa.eu

Het LBA, de aangewezen instantie in Duitsland, is bevoegd om te beoordelen of Air Berlin in 
dit geval heeft gehandeld conform Verordening (EG) nr. 261/2004.

De Europese Centra voor de consument kunnen passagiers bijstaan die een klacht willen 
indienen, en deze organisaties dienen nauw samen te werken met de nationale 
handhavingsinstanties zodat zij een maximum aan gegevens kunnen verzamelen ter mogelijke 
voorbereiding van procedures met betrekking tot sancties.

Conclusie

                                               
1 Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling 
van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en 
annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91.
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De Commissie is niet in staat om vast te stellen of er aanwijzingen zijn van een inbreuk op het 
Gemeenschapsrecht, gezien het gebrek aan gedetailleerde informatie over de feiten die de 
aanleiding voor het verzoekschrift vormden.

Meer details over de feiten van het daadwerkelijke incident zijn nodig voordat de Commissie 
de vraag aan de orde kan stellen bij de bevoegde instanties en de aangewezen 
handhavingsinstantie in Duitsland.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

Zoals aangegeven in het eerste antwoord van de Commissie, is het LBA als Duitse NHI het in 
Duitsland aangewezen orgaan dat bevoegd is om te beoordelen of Air Berlin in die zaak aan 
Verordening (EG) nr. 261/2004 heeft voldaan.

Op basis van de door indiener verstrekte aanvullende gegevens heeft de Commissie contact 
opgenomen met de Duitse NHI en verzocht dat zowel aan indiener als aan de Commissie een 
antwoord zou worden gezonden.

Bij schrijven van 14 september 2009 heeft de Commissie antwoord gekregen van de 
Duitse NHI (het LBA). Deze erkende vergeten te hebben indiener binnen redelijke tijd te 
antwoorden en heeft daarvoor verontschuldigingen aangeboden. Op dezelfde datum is 
een rechtstreeks antwoord aan indiener verzonden. Ten aanzien van de inhoud: het LBA 
heeft de zaak onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat Air Berlin heeft voorzien in de 
door de verordening vereiste bijstand en informatie en het recht niet heeft geschonden.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Zoals aangegeven in de vorige mededelingen van de Commissie, is het LBA als de Duitse 
nationale handhavingsinstantie (NHI) het in Duitsland aangewezen orgaan dat bevoegd is om 
te beoordelen of Air Berlin in het geval van indiener aan Verordening (EG) nr. 261/2004 heeft 
voldaan.

Op basis van de door indiener verstrekte aanvullende gegevens heeft de Commissie contact 
opgenomen met de Duitse NHI, deze op de hoogte gebracht van de gegevens waarover ze 
beschikte, en verzocht zowel de Commissie als indiener een antwoord te zenden. Het LBA 
heeft met het schrijven van 14 september 2009 gehoor gegeven aan dit verzoek.

Voorts zij opgemerkt dat het LBA niet verplicht is indiener op de hoogte te stellen van de 
inhoud van haar analyse van de kwestie. De NHI kan passagiers adviseren met betrekking tot 
hun specifieke geval, maar het advies van de NHI inzake individuele gevallen is niet juridisch 
bindend, in die zin dat het enkel ten uitvoer kan worden gebracht na een rechterlijke uitspraak, 
waarbij dit advies in elk geval kan worden aangewend als bewijsmateriaal. Het LBA heeft 
indiener op de hoogte gesteld dat het individueel belang van indiener niet door het LBA kan 
worden verdedigd tegen de betreffende luchtvaartmaatschappij en heeft indiener bijgevolg 
aangeraden gerechtelijke stappen te ondernemen als hij niet tevreden is over het antwoord van 
de NHI. 
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Conclusies

Het LBA heeft voldaan aan de in Verordening (EG) nr. 261/2004 vermelde verplichtingen 
door de kwestie van indiener te onderzoeken en hem hieromtrent te adviseren. Het LBA is tot 
de conclusie gekomen dat de luchtvaartmaatschappij Air Berlin geen inbreuk heeft gemaakt 
op Verordening (EG) nr. 261/2004 en heeft indiener bij brief van 14 september 2009 op de 
hoogte gebracht van deze conclusie. Bovendien heeft het LBA indiener aangeraden juridisch 
advies in te winnen over het gebruik van de op nationaal niveau beschikbare
beroepsmogelijkheden als hij van oordeel is dat zijn rechten mogelijk niet geëerbiedigd zijn.
Dergelijke beroepsmogelijkheden stellen personen in de regel in staat hun rechten op meer 
rechtstreekse en persoonlijke wijze te laten gelden.

Indiener verstrekt in zijn brief van 26 februari 2010 geen nieuwe gegevens over de zaak, maar 
herhaalt slechts eerder vermelde vorderingen en beweringen. Indiener moet op de hoogte 
worden gesteld dat, indien hij nog steeds van opvatting is dat hij verlies of schade heeft 
geleden, hem slechts de mogelijkheid rest gerechtelijke stappen te ondernemen.


