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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1436/2010 af Achille Loro, italiensk statsborger, om manglende 
erstatning som følge af forsinkelse og ulempe i forbindelse med Alitalia-
flyvninger

1. Sammendrag

Andrageren klager over manglende erstatning fra Alitalia for bortkomst af bagage og en 
forsinkelse på mere end tre timer på flyvninger mellem Venedig og London.

Denne optræden fra luftfartsselskabets side forekommer andrageren at være i strid med 
forordning (EF) nr. 261/2004.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. februar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Andrageren klager over manglende erstatning fra Alitalia for forsinkelse af bagage efter en 
flyvning fra Venedig til London og en forsinkelse på mere end tre timer på hjemrejsen fra 
London til Venedig.

Mens den første hændelse henhører under anvendelsesområdet for Montrealkonventionen om 
ansvar i tilfælde af forkert håndtering af bagage og forordning (EF) nr. 889/2002, er den 
anden hændelse omfattet af forordning (EF) nr. 261/204/EF, hvad angår det pågældende 
luftfartsselskab.
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Kommissionens bemærkninger

Da typen af og stedet for hændelsen, der vedrører flypassagerers rettigheder, er vigtige for at 
fastslå, hos hvilken myndighed og i hvilken medlemsstat ansvaret skal placeres, vil 
Kommissionen besvare andragendet med et svar for hver af de to hændelser, andrageren har 
været udsat for.

- Vedrørende forsinkelse af bagage under rejse fra Venedig til London:

Der henvises til Montrealkonventionen, som omhandler luftfartsselskabers erstatningsansvar i 
tilfælde af forsinkelse, ødelæggelse eller tab af indchecket bagage, og som kan give 
passagererne visse rettigheder, som de kan gøre krav på gennem en domstol. Forordning (EF) 
nr. 889/20021 gennemfører Montrealkonventionen i EU-lovgivningen.

Som Kommissionen allerede har erklæret, navnlig under sin offentlige høring om 
"Anvendelsen af EU's lovgivning på luftfartsområdet"2, er medlemsstaterne på nuværende 
tidspunkt ikke retligt forpligtet til at udpege og underrette Kommissionen om et nationalt 
organ med ansvar for håndhævelse af de bestemmelser, der gør sig gældende i tilfælde af 
bagagerelaterede problemer. ENAC-Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, som er det 
udpegede nationale håndhævelsesorgan, der beskæftiger sig med forordning (EF) nr.
261/20043, og som ikke dækker bagageproblemer, har ingen retlig forpligtelse på EU-plan til 
at behandle andragerens klage. Passagerer rådes derfor til at kontakte Det Europæiske 
Forbrugercenter (ECC-Net) i deres bopælsland for at anmode om yderligere assistance i 
forbindelse med bagageproblemer, og det vil desuden være i deres interesse at søge 
advokatbistand via de klagemuligheder, der foreligger på nationalt niveau, hvis de mener, at 
deres rettigheder evt. ikke er blevet respekteret. Dette er uden tvivl en interessant mulighed, 
navnlig hvis de er medlem af en forbrugerbeskyttelsesorganisation eller dækket af anden 
retshjælpsforsikring. I reglen giver disse klagemuligheder borgerne mulighed for at gøre deres 
rettigheder gældende mere direkte og personligt. Såfremt de har lidt et tab, kan der f.eks. 
udelukkende ydes erstatning gennem de nationale domstole. Da de fleste klagemuligheder i 
henhold til den nationale lovgivning og Montrealkonventionen er tidsbegrænsede, kan 
passagererne imidlertid miste deres rettigheder, hvis de ikke anvender dem inden for en kort 
tidsfrist.

Alternativt kan en privat rejseforsikring dække denne type hændelser.

- Vedrørende forsinkelse af flyvning fra London til Venedig:

I tilfælde af lang forsinkelse og alt efter længden af forsinkelsen i forhold til længden af 
flyvningen kan passagererne have krav på bistand, og de kan være berettiget til erstatning, 
hvis ingen usædvanlige omstændigheder gør sig gældende i deres tilfælde. Passagererne bør i 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 889/2002 af 13. maj 2002 om ændring af Rådets forordning 
(EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker (EØS-relevant tekst) EFT L 140 af 
30.5.2002, s. 2-5.
2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/2010_03_01_apr_legislation_en.htm.
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om 
kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser 
og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 - EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1-8.
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første omgang klage til luftfartsselskabet. Luftfartsselskaber er på nuværende tidspunkt 
hverken retligt forpligtet i henhold til EU-lovgivningen til at svare passagererne eller til at 
svare inden for et bestemt tidsrum. Hvis luftfartsselskabet ikke svarer inden for en rimelig 
frist, eller hvis passagererne ikke er tilfredse med svaret, kan sidstnævnte imidlertid klage til 
det nationale håndhævelsesorgan i den medlemsstat, hvor hændelsen indtraf, eller i den 
medlemsstat, hvor flyvninger fra lande uden for EU ankommer. De nationale 
håndhævelsesorganer er organer, som de nationale myndigheder har udpeget til at sikre 
gennemførelsen og håndhævelsen af forordning (EF) nr. 261/2004 på deres territorium, og 
som har beføjelse til at undersøge klager over hændelser, der indtræffer der.

Det er umuligt at fastslå ud fra andragerens oplysninger, om passageren var tilstrækkeligt 
underrettet om sine rettigheder, og om der blev taget hånd om hende, eller om usædvanlige 
omstændigheder gjorde sig gældende i dette tilfælde og dermed udelukkede retten til 
erstatning. Passageren blev tilsyneladende tilbudt en plads på et andet fly og omdirigeret for at 
nå frem til hendes endelige rejsemål, hvilket er i overensstemmelse med transportørens 
forpligtelser i henhold til forordningen. Da den første forsinkelse af flyvningen i henhold til 
oplysningerne i andragerens tilfælde synes at have fundet sted i Det Forenede Kongerige, bør 
det relevante nationale håndhævelsesorgan, der skal behandle andragerens klage, være Det 
Forenede Kongeriges nationale håndhævelsesorgan. Det udpegede nationale 
håndhævelsesorgan i Det Forenede Kongerige er:

Civil Aviation Authority
Room K401
CAA House
45-59 Kingsway
London
WC2B 6TE

Kommissionen har ikke beføjelse til at behandle individuelle klager - dette er de nationale 
håndhævelsesorganers opgave. Kommissionen griber kun ind, hvis en række sager udviser 
samme mønster, der indikerer, at en medlemsstat ikke håndhæver forordningen. Passagererne 
bør imidlertid vide, at det nationale håndhævelsesorgan ikke er retligt bindende organ. Det 
kan derfor være i deres interesse at få juridisk rådgivning om, hvilke klagemuligheder der 
findes på nationalt plan i forbindelse med bagagerelaterede problemer som anført ovenfor, 
hvis de mener, at der er en mulighed for, at deres juridiske rettigheder ikke er blevet 
respekteret.

I dette tilfælde kan Kommissionen forstå, at luftfartsmyndigheden ENAC på baggrund af 
andragerens klage rådede passageren til at anlægge sag ved en domstol. I denne forbindelse 
understreger Kommissionen, at den ikke har beføjelse til at omstøde et nationalt 
håndhævelsesorgans beslutning om organets holdning til en individuel klage og derfor i dette 
tilfælde ikke kan hjælpe andrageren, som stadig har mulighed for at gå rettens vej eller gå 
videre med sin klage til den civile luftfartsstyrelse i Det Forenede Kongerige, som 
sandsynligvis er det organ, der bør kontaktes frem for ENAC.

Da Kommissionens tjenestegrene jævnligt mødes med de nationale håndhævelsesorganer, 
navnlig for at sikre et vist samarbejdsniveau mellem disse, og selv om den bedste praksis, der 
er udviklet, ikke er retligt bindende, vil de imidlertid gøre ENAC og de øvrige nationale 
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håndhævelsesorganer opmærksom på dette problem og understrege vigtigheden af et svar til 
alle passagerer i alle tilfælde og i givet fald af en overførsel til det rette organ. Selv om ENAC 
i dette tilfælde tilsyneladende ikke har overført sagen til den civile luftfartsstyrelse i Det 
Forenede Kongerige, har den selv reageret og givet andrageren et svar.

Konklusioner

Med hensyn til den første hændelse kan passageren søge yderligere hjælp via nationale 
forbrugerorganisationer eller via det italienske ECC eller alternativt gå rettens vej, da der ikke 
er udpeget nogen nationale håndhævelsesorganer til behandling af bagagerelaterede 
problemer i henhold til EU-lovgivningen.

Med hensyn til den anden hændelse understreger Kommissionen, at andrageren burde have 
rettet sin klage til den civile luftfartsmyndighed i Det Forenede Kongerige frem for til ENAC, 
som ikke var det ansvarlige kompetente organ i henhold til forordning nr. 261/2004.

Endelig fastholder Kommissionen mere generelt, at den ikke har mulighed for at skride til 
handling over for afgørelser truffet af de nationale håndhævelsesorganer i forbindelse med 
individuelle klager, og at sådanne afgørelser ikke er retligt bindende, idet den - selv om den 
kan træffe håndhævelsesforanstaltninger, f.eks. sanktioner, for en overtrædelse af forordning 
nr. 261/2004 - ikke kan forpligte et luftfartsselskab til at udbetale erstatning til en individuel 
passager.

Følgelig vil Kommissionen give andrageren kontaktoplysningerne til den civile 
luftfartsmyndighed i Italien samt til en national forbrugerorganisation, så vedkommende kan 
opnå yderligere hjælp med hensyn til klagemuligheder:

European Consumer Center Italy
Via Francesco Gentile, 135
00173 Rome – ITALY
Tlf. +39 06 44.23.80.90 
Fax. +39 06 45.55.05.58 
E-mail: info@ecc-netitalia.it

Centro Tutela Consumatori e Utenti / Verbraucherzentrale Südtirol (CTCU/VZS)
Adresse: Via Dodiciville, 2 - IT-39100 Bolzano/Bolzen
Tlf: + 39 04 719 75 597
Fax: + 39 04 719 79 914
E-mail: info@consumer.bz.it
Websted: www.consumer.bz.it."


