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Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1436/2010, внесена от Achille Loro, с италианско гражданство, 
относно неизплатено обезщетение поради закъснение и неудобства при 
въздушни полети на Alitaliа

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява относно неизплатено обезщетение от страна на 
Alitalia поради загубване на багаж и закъснение с повече от три часа, настъпили при 
въздушни полети по линията Венеция-Лондон.

Това поведение от страна на въпросния авиопревозвач изглежда е в противоречие с 
Регламент (EО) № 261/2004.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Вносителят на петицията възразява относно неизплатено обезщетение от страна на 
Alitalia поради закъснението на багажа му след полет от Венеция до Лондон, както и за 
закъснение с повече от три часа при обратния полет от Лондон до Венеция. 

Като се има предвид, че първият инцидент попада в обхвата на Монреалската 
конвенция относно отговорността в случай на загуба на багаж и Регламент 889/2002, 
вторият инцидент влиза в обхвата на Регламент 261/204/EО по отношение на въпросния 
авиопревозвач.
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Наблюдения на Комисията 

Тъй като видът и мястото на инцидента, свързан с правата на пътуващите със самолет, 
са релевантни за определяне на това кой орган на коя държава-членка е отговорен, 
Комисията би желала да даде отговор на петицията за всеки от двата инцидента, 
претърпени от вносителя. 

– По отношение на закъснението на багаж при пътуването от Венеция до Лондон:

Може да се направи препратка към Монреалската конвенция, която разглежда 
отговорността на авиопревозвача в случай на закъснение, увреждане или загуба на 
чекиран багаж и би могла да предоставя определени права, които са изискуеми по 
съдебен ред. Регламент (ЕО) 889/2002 1 транспонира Монреалската конвенция в 
правото на ЕС.

Както Комисията вече е заявила, а именно в консултацията с обществеността относно 
„Прилагане на законодателството на ЕС в областта на правата на пътуващите със 
самолет“2, понастоящем няма правно задължение за държавите-членки, което да 
изисква от тях да определят и оповестяват на Комисията национален орган, който да е 
отговорен за прилагането на разпоредбите, приложими по отношение на свързани с 
багажа въпроси. ENAC-Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, който е определеният 
национален орган по прилагането, отговарящ за Регламент (ЕО) 261/20043 и който не 
обхваща свързани с багажа въпроси, няма правното задължение на равнище ЕС да 
разглежда жалбата на вносителя на петицията. Ето защо, в случай че считат, че е 
възможно правата им да са били нарушени, на пътниците се препоръчва да се свързват 
с Европейския потребителски център (ECC-Net) в своята страна по местопребиваване, 
за да получат допълнително съдействие относно въпроси, свързани с багажа, а може 
също така да им бъде полезно да получат правна консултация относно наличните 
средства за обезщетяване на национално равнище. Това наистина е интересна 
възможност, особено ако са част от организация за защита на потребителите или ако 
разполагат с друга гаранция за правна защита. По правило такива средства за търсене 
на обезщетяване дават на пътниците по-добра възможност лично и непосредствено да 
отстояват правата си. Единствено националните съдилища могат да присъдят 
обезщетение за преживяна загуба или щета. Въпреки това, тъй като по отношение на 
повечето средства за обезщетяване има срок съгласно националното право и съгласно 
Монреалската конвенция, лицата могат да загубят своите права, освен ако не се 
възползват от тях в кратък период.

Като алтернатива, инциденти от такъв вид биха могли да бъдат покрити от частна 
                                               
1 Регламент (ЕО) № 889/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 13 май 2002 година за изменение 
на Регламент(ЕО) № 2027/97 на Съвета относно отговорността на въздушните превозвачи в случай на 
произшествия (текст от значение за ЕИП)OВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 2–5.
2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/2010_03_01_apr_legislation_en.htm
3 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година 
относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда 
и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 — OВ L 46/1, 
2.1.2004 г., стр. 1-8.



CM\866830BG.doc 3/5 PE464.886v01-00

BG

пътна застраховка.

– По отношение на закъснението на полета от Лондон до Венеция:

В случай на дълго закъснение, в зависимост от продължителността на закъснението, 
съпоставено с продължителността на полета, пътниците могат да имат право на 
съдействие и, освен ако в техния случай няма необичайни обстоятелства, могат да имат 
право на обезщетение.  Пътниците първо трябва да се оплачат на авиопревозвача. 
Понастоящем авиопревозвачите нямат законово задължение съгласно правото на ЕС да 
отговарят на пътници, нито да предоставят отговор в рамките на определен срок. 
Въпреки това, ако авиопревозвачът не отговори в разумен срок или ако пътниците не са 
удовлетворени от отговора, те могат да се оплачат на националния орган по 
прилагането в държавата-членка, където е възникнал инцидентът, или, за полетите, 
пристигащи от страни извън ЕС, в държавата-членка на пристигане. Националните 
органи по прилагането са органите, определени от националните органи да гарантират 
изпълнението и прилагането на Регламент (ЕО) 261/2004 на своя територия и са 
компетентни да разглеждат жалби, свързани с инциденти, които възникват там. 

От информацията, предоставена в петицията, не е възможно да се установи дали 
пътникът е бил правилно информиран относно своите права и дали са се погрижили за 
него, или дали в случая не е имало някакви извънредни обстоятелства, изключващи 
правото на обезщетение. Изглежда обаче, че на пътника е било предложено място на 
друг полет и маршрутът му е бил пренасочван до достигане до крайната дестинация, 
което отговаря на задълженията на авиопревозвача съгласно регламента. Тъй като от 
предоставената информация изглежда, че закъснението на първия полет в случая на 
вносителя на петицията е станало в Обединеното кралство, националният орган по 
прилагането, който следва да разгледа оплакването на вносителя, е този, на 
Обединеното кралство. Определеният там национален орган по прилагането е: 

Орган на гражданското въздухоплаване
Room K401
CAA House
45-59 Kingsway
London
WC2B 6TE

Комисията няма правомощия да разглежда индивидуални жалби, което е задача на 
националните органи по прилагането. Комисията се намесва единствено в случай, че е 
налице рецидив, който показва, че държавата-членка не успява да приложи регламента.
Въпреки това пътниците следва да знаят, че оценката, направена от националния орган 
по прилагането, не е правно обвързваща. Следователно, в случай че считат, че има 
вероятност правата им да са били нарушени, на пътниците може да им бъде от полза да 
получат правна  консултация относно  използването на средствата за обезщетяване, 
налични на национално равнище, както беше посочено по-горе, по отношение на 
въпроси, свързани с багажа. 

В този случай Комисията е наясно, че по повод оплакването на вносителя на петицията 
ENAC е посъветвал пътника да заведе съдебно дело. В това отношение Комисията би 
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желала да посочи, че няма правомощия да отменя решения на националния орган по 
прилагането относно негово становище по дадена индивидуална жалба и в този случай 
не може да помогне на вносителя на петицията, който все още има възможност да се 
обърне към съда или да предяви иск в органа на гражданското въздухоплаване в 
Обединеното кралство, който изглежда е органът, с който трябва да се свърже, вместо с 
ENAC.

Тъй като службите на Комисията провеждат редовни срещи с националните органи по 
прилагането, за да гарантират определено равнище на сътрудничество помежду им, и 
макар че най-добрите практики, които са разработени, не са правно обвързващи, тези 
служби все пак ще насочат вниманието на ENAC и на другите национални органи по 
прилагането към настоящия въпрос и настояват, че е важно да се отговори на всеки 
пътник във връзка с всеки случай и, ако е необходимо, да бъде насочен към 
подходящия орган. Въпреки че в този случай изглежда ENAC не е предал случая на 
органа на гражданското въздухоплаване в Обединеното кралство, ENAC сам се е заел с 
него и е предоставил отговор на вносителя на петицията. 

Заключение

По отношение на първия инцидент, тъй като съгласно правото на ЕС нито един 
национален орган по прилагането няма задачата да разглежда въпроси, свързани с 
багажа, пътникът може да потърси допълнително съдействие чрез националните 
организации на потребителите или чрез европейския потребителски център в Италия, 
или пък да заведе дело в съда.

По отношение на втория инцидент, Комисията би желала да посочи, че вносителят е 
трябвало да адресира жалбата си до органа на гражданското въздухоплаване в 
Обединеното кралство, а не до ENAC, който не е компетентният отговорен орган 
съгласно Регламент 261/2004.

Накрая, Комисията настоява, като цяло, относно факта, че Комисията не е в позиция да 
предприема действия срещу решения, издадени от националните органи по 
прилагането, относно индивидуални жалби, и че решенията на националните органи по 
прилагането не са правно обвързващи до степента, до която – въпреки че те могат да 
предприемат действия по прилагането, например санкции, за нарушение на Регламент 
261/2004 – те не могат да задължат авиопревозвач да плати обезщетение на отделен 
пътник.

Комисията съответно би желала да предостави на вносителя на петицията информация 
за контакт с европейския потребителски център в Италия, както и с националната 
организация на потребителите, където да получи допълнително съдействие относно 
възможностите за получаване на обезщетение:

European Consumer Center Italy 
Via Francesco Gentile, 135
00173  Rome – ITALY
Тел. +39 06 44.23.80.90 
Факс +39 06 45.55.05.58 
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Имейл: info@ecc-netitalia.it

Centro Tutela Consumatori e Utenti / Verbraucherzentrale Südtirol (CTCU/VZS)
Адрес: Via Dodiciville, 2 - IT-39100 Bolzano/Bolzen
Тел.: + 39 04 719 75 597
Факс: + 39 04 719 79 914
Имейл: info@consumer.bz.it
Уеб сайт: www.consumer.bz.it


