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Przedmiot: Petycja 0339/2008, którą złożył Joachim Schubert (Niemcy), w sprawie 
nieuwzględnienia przez niemiecki federalny urząd lotnictwa skarg dotyczących 
naruszeń rozporządzenia (WE) nr 261/2004 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skontaktował się z niemieckim federalnym urzędem lotnictwa twierdząc, 
że skargi, jakie złożył na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady 
odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład 
albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, nie zostały rozpatrzone i że dwa lata później, 
po przesłaniu czterech pism przypominających, nie uzyskał nic poza potwierdzeniem odbioru. 
Europejskie Centrum Ochrony Praw Konsumenta w Kilonii poinformowało go, że nie jest 
to odosobniona sprawa i zaleciło mu zwrócenie się do SOLVIT-u, który jednak nie mógł mu 
pomóc. Składający petycję zwraca się z pytaniem, jaki jest cel prawodawstwa 
wspólnotowego, skoro krajowe władze regulacyjne nie odpowiadają na skargi, i zwraca się 
o pomoc w tej sprawie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 października 2008 r.

Składający petycję zaznacza, że kiedy próbował dochodzić zadośćuczynienia w związku 
ze swoim sporem z liniami Air Berlin, nie mógł uzyskać odpowiedniego wsparcia 
od właściwych władz krajowych i skorzystać z praw określonych w rozporządzeniu (WE) 
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nr 261/20041. 

Składający petycję skontaktował się z Luftfahrt-Bundesamt (LBA) i twierdzi, że ten jedynie 
potwierdził odbiór jego pisma i nie dokonał wstępnej oceny jego sprawy.

Składający petycję skontaktował się ponadto z Europejskim Centrum Ochrony Praw 
Konsumenta w Kilonii, które zaleciło mu zwrócenie się do SOLVIT-u, który jednak nie mógł 
mu pomóc.

Składający petycję nie podaje szczegółowych informacji dotyczących faktów leżących 
u podłoża skargi.

Uwagi Komisji dotyczące petycji/analiza prawna:

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 wyznaczone przez państwa członkowskie 
organy wykonawcze wprowadzają niezbędne środki w celu zapewnienia przestrzegania 
i ochrony praw pasażerów. 

Skargi dotyczące nieprzestrzegania rozporządzenia należy kierować do linii lotniczych 
i/lub właściwego krajowego organu wykonawczego. 

Chociaż w rozporządzeniu zapewniono możliwość złożenia skargi do krajowego organu 
wykonawczego każdego państwa członkowskiego, pasażerom, którzy chcieliby złożyć skargę, 
zaleca się skontaktowanie się z wyznaczonym krajowym organem wykonawczym w państwie 
członkowskim, w którym naruszenie ich praw miało miejsce.

Procedury, których powinny przestrzegać krajowe organy wykonawcze i linie lotnicze 
oraz krajowe organy wykonawcze poszczególnych państw członkowskich, były przedmiotem 
dwóch porozumień zawartych pod auspicjami Komisji.

Porozumienia te, wraz z wykazem krajowych organów wykonawczych wyznaczonych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004, oraz unijny formularz skargi można znaleźć 
na następującej stronie internetowej: www.apr.europa.eu

LBA jest wyznaczonym organem w Niemczech, właściwym do tego, by ocenić, czy w tym 
przypadku linie Air Berlin spełniły wymogi rozporządzenia 261/2004.

Europejskie Centra Ochrony Praw Konsumenta mogą udzielać pomocy pasażerom, którzy 
chcieliby złożyć skargę. Organizacje te powinny blisko współpracować z krajowymi 
organami wykonawczymi, tak by mogły one zgromadzić jak najwięcej danych, które mogą 
doprowadzić do wszczęcia procedur dotyczących sankcji.

Wnioski
                                               
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.
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Z uwagi na brak szczegółowych informacji dotyczących faktów leżących u podłoża petycji 
Komisja nie może stwierdzić, czy nastąpiło naruszenie prawa wspólnotowego. 

Aby Komisja mogła zwrócić się w tej sprawie do właściwych władz i wyznaczonego 
krajowego organu wykonawczego w Niemczech, musi uzyskać więcej szczegółowych 
informacji na temat samego zajścia.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Jak stwierdzono w pierwszej odpowiedzi Komisji, niemiecki krajowy organ wykonawczy 
(LBA) był w tym wypadku organem wyznaczonym w Niemczech i kompetentnym 
do przeprowadzenia oceny stosowania przez linie Air Berlin przepisów rozporządzenia 
nr 261/2004.

Na podstawie dodatkowych informacji dostarczonych przez składającego petycję Komisja 
wystąpiła do niemieckiego krajowego organu wykonawczego o wysłanie odpowiedzi 
zarówno składającemu petycję, jak i Komisji.

Komisja otrzymała odpowiedź od niemieckiego krajowego organu wykonawczego (LBA) 
w piśmie z dnia 14 września 2009 r. Przyznał on w nim, że składającemu petycję zapomniano 
udzielić odpowiedzi we właściwym czasie, i przeprosił za to. Składającemu petycję udzielono 
odpowiedzi tego samego dnia. W istocie LBA przeprowadził ocenę sprawy i wyciągnął 
wnioski, że linie Air Berlin udzieliły wystarczającej pomocy i informacji wymaganych 
przez rozporządzenie i nie naruszyły prawa.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Jak stwierdzono w poprzedniej odpowiedzi Komisji, niemiecki krajowy organ wykonawczy 
(LBA) był organem wyznaczonym w Niemczech posiadającym kompetencje 
do przeprowadzenia oceny przestrzegania przez linie Air Berlin przepisów rozporządzenia 
nr 261/2004 w sprawie zgłoszonej przez autora petycji.

Na podstawie dodatkowych informacji dostarczonych przez składającego petycję Komisja 
skontaktowała się z tym organem, przekazała mu posiadane informacje oraz wniosła o 
przesłanie odpowiedzi zarówno składającemu petycję jak i Komisji. LBA spełnił tę prośbę 
wysyłając pismo dnia 14 września 2009 r.

Należy ponadto zauważyć, że LBA nie ma obowiązku informować autora petycji o 
szczegółach przeprowadzonej przez siebie analizy sprawy. Choć krajowy organ wykonawczy 
może przedstawić pasażerom opinię w ich konkretnej sprawie, jego opinia dotycząca 
poszczególnych spraw nie jest prawnie wiążąca w tym sensie, że nie może być wykonana bez 
orzeczenia sądu, gdzie w każdym przypadku może być wykorzystana jako dowód. LBA 
poinformował autora petycji, że nie może bronić jego interesu indywidualnego w sporze ze 
wspomnianym przewoźnikiem, dlatego też sugeruje mu wszczęcie postępowania sądowego, 
jeżeli nie czuje się usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną mu przez niemiecki krajowy 
organ wykonawczy.
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Wnioski

LBA wypełnił zobowiązania określone w rozporządzeniu 261/2004 dokonując analizy skargi 
autora petycji oraz przedstawiając mu opinię w poruszonej przez niego sprawie. LBA doszedł 
do wniosku, że linia lotnicza Air Berlin nie naruszyła rozporządzenia 261/2004 oraz 
poinformował autora petycji o tym wniosku pismem z dnia 14 września 2009 r. Ponadto 
zalecił składającemu petycję zasięgnięcie porady prawnej za pomocą środków odwoławczych 
dostępnych na szczeblu krajowym, jeżeli jest on przekonany, że mogło dojść do naruszenia 
przysługujących mu praw. Środki takie pozwalają z reguły obywatelom na bardziej 
bezpośrednie i osobiste dochodzenie swych praw.

W piśmie z 26 lutego 2010 r. autor petycji nie przedstawia żadnych nowych elementów w 
sprawie, powtarza jedynie wcześniejsze roszczenia i twierdzenia. Należy poinformować 
autora petycji, że jeżeli nadal jest zdania, że doznał straty lub szkody, jedynym dostępnym 
rozwiązaniem będzie wszczęcie przez niego postępowania sądowego.


