
CM\866830HU.doc PE464.886v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

6.5.2011

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Achille Loro olasz állampolgár által benyújtott 1436/2010. számú petíció 
az Alitalia járatainak késése és zavarai kapcsán elmaradt kártérítésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy nem kapott kártérítést az Alitaliától, miután egy Velence–
London járaton elveszett a csomagja és több mint három órát volt kénytelen várakozni.

A szóban forgó légitársaság magatartása feltehetően ellentétes a 261/2004/EK rendelettel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy nem kapott kártérítést az Alitaliától, miután a Velence–
London járaton történt utazását követően csak késve kapta meg a csomagját, és a visszaút 
során a London–Velence járat esetében több mint három órát volt kénytelen várakozni. 

Míg az első eset a 889/2002/EK rendelet hatálya alá, valamint a nem megfelelően kezelt 
poggyász kapcsán fennálló jogi felelősség tekintetében a Montreali Egyezmény hatálya alá 
tartozik, a második esetben az érintett légitársaságot illetően a 261/2004/EK rendelet az 
irányadó.
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A Bizottság észrevételei 

Mivel a légi utasok jogaihoz kapcsolódó eset típusa és történési helye fontos annak 
meghatározásához, hogy mely tagállam mely hatóságai illetékesek az ügyben, a Bizottság a 
petíció benyújtója által ismertetett mindkét üggyel kapcsolatban választ kíván adni. 

– A poggyász késése a Velencéből Londonba történő utazáskor 

Hivatkozni lehet a Montreali Egyezményre, amely a légi fuvarozók felelősségével foglalkozik 
a feladott poggyász késése, megsemmisülése vagy elvesztése esetén, és bizonyos jogokat 
biztosíthat, amelyek bírósági eljárás útján érvényesíthetők. A Montreali Egyezményt a 
889/2002/EK rendelet1 ülteti át az uniós jogba.

Amint azt a Bizottság a légi utasok jogaira vonatkozó uniós jogszabályok alkalmazásáról 
folytatott nyilvános konzultáció2 keretében már kijelentette, a tagállamoknak jelenleg nem 
jogszabályban előírt kötelessége egy olyan nemzeti szerv létrehozása (illetve a Bizottság 
értesítése erről a szervről), amelynek feladata a poggyásszal kapcsolatos kérdések esetében 
alkalmazandó rendelkezések végrehajtása. Az ENAC-Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
hatóságra, amely a (poggyászokkal kapcsolatos kérdéseket nem érintő) 261/2004/EK 
rendelet3 végrehajtásáért felelős nemzeti szerv, uniós szinten nem hárul jogi kötelezettség arra 
vonatkozóan, hogy kezelje a petíció benyújtójának panaszát. Ezért az utasok számára azt 
javasoljuk, hogy a lakóhelyük szerinti országban vegyék fel a kapcsolatot az Európai 
Fogyasztói Központtal (ECC-Net), amely további segítséggel szolgálhat a poggyászokkal 
kapcsolatos ügyekben, továbbá hasznos lehet számukra, ha jogi tanácsot kérnek a nemzeti 
szinten rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről, amennyiben úgy vélik, fennáll annak 
lehetősége, hogy jogaikat megsértették. Ez mindenképpen érdekes lehetőség, különösen 
akkor, ha egy fogyasztóvédelmi szervezet tagjai vagy ha egyéb jogvédelmi biztosítással 
rendelkeznek. E jogorvoslati eszközök általában lehetővé teszik a polgárok számára jogaik 
közvetlenebb és személyesebb módon történő érvényesítését. Amennyiben például egy adott 
személyt veszteség vagy kár ér, kizárólag a nemzeti bíróságok ítélhetnek meg számukra
jóvátételt. De mivel a nemzeti jog és a Montreali Egyezmény szerinti jogorvoslati lehetőségek 
többségének esetében határidő van érvényben, elveszíthetik jogaikat, hacsak nem élnek 
azokkal egy meghatározott rövid időtartamon belül.

Máskülönben a magán utasbiztosítás is fedezetet nyújthat az ilyen eseményekre.

– A London–Velence járat késése

Hosszú késés esetén – és a késésnek a légi út időtartamához viszonyított hosszától függően –
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. május 13-i 889/2002/EK rendelete a légi fuvarozók 
balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL 
L 140., 2002.5.30., 2–5. o.).
2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/2010_03_01_apr_legislation_en.htm
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 261/2004/EK rendelete 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, HL L 46., 2004.2.17., 1–8. o.
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az utasok esetlegesen segítségre jogosultak, és amennyiben esetükben nem merülnek 
rendkívüli körülmények, joguk lehet a kártérítéshez. Az utasoknak először a légitársaságnál 
kell panaszt tenniük. Az uniós jog jelenleg nem írja elő a légitársaságok számára, hogy 
válaszolniuk kell az utasoknak, sőt egy bizonyos időtartamon belül sem kell válaszolniuk. Ha 
azonban a légitársaság nem válaszol egy ésszerűen elfogadható határidőn belül vagy ha az 
utas nem elégedett a válasszal, az utasok panasszal fordulhatnak azon tagállam végrehajtásért 
felelős szervéhez, ahol az esemény történt, vagy az EU-n kívülről érkező járatok esetében az 
érkezés szerinti tagállamban. A végrehajtásért felelős nemzeti szerveket a nemzeti hatóságok 
jelölik ki annak érdekében, hogy területükön biztosítsák a 261/2004/EK rendelet végrehajtását 
és alkalmazását. E szervek illetékesek kivizsgálni az adott tagállamban történt eseményekhez 
kapcsolódó panaszokat. 

A petíció benyújtója által biztosított információkból nem lehet megállapítani, hogy az utast 
megfelelően tájékoztatták-e a jogairól, illetve megfelelően gondoskodtak-e róla, vagy hogy 
esetében felmerültek-e rendkívüli körülmények, ami kizárja a kártérítéshez való jogot. 
Ugyanakkor úgy tűnik, hogy az utasnak helyet ajánlottak fel egy másik járaton, és más 
útvonalon biztosították, hogy eljusson végső úti céljához, ami összhangban áll a légi fuvarozó 
rendelet szerinti kötelezettségeivel. Mivel a rendelkezésre álló információkból megállapítható, 
hogy a petíció benyújtójának esetében az első járatkésés az Egyesült Királyságban történt, az 
illetékes végrehajtásért felelős nemzeti szerv, amelynek foglalkoznia kell a petíció 
benyújtójának panaszával, a brit szerv. Az Egyesült Királyságban a végrehajtásért felelős 
szerv a következő: 

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

A Bizottságnak nem áll hatáskörében egyéni panaszokkal foglalkozni, ami a végrehajtásért 
felelős nemzeti szervek feladata. A Bizottság csak akkor avatkozik közbe, ha több ismétlődő 
eset is arra utal, hogy egy adott tagállam elmulasztotta a rendelet végrehajtását. Mindazonáltal 
az utasoknak tudniuk kell, hogy a végrehajtásért felelős nemzeti szerv értékelése jogilag nem 
kötelező érvényű. Ezért hasznos lehet számukra, ha jogi tanácsot kérnek a nemzeti szinten 
rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről – amelyekről fentebb szó volt a poggyásszal 
kapcsolatos kérdések vonatkozásában –, amennyiben úgy vélik, fennáll annak lehetősége, 
hogy jogaikat megsértették. 

Ez esetben a Bizottság tudomása szerint az ENAC – a petíció benyújtójának panaszára 
tekintettel – azt javasolta az utasnak, hogy forduljon bírósághoz. E tekintetben a Bizottság 
rámutat arra, hogy nem áll hatáskörében felülbírálni a végrehajtásért felelős nemzeti 
hatóságok által meghozott döntéseket egy egyéni panaszra vonatkozó véleménnyel 
kapcsolatban, és nem segíthet a petíció benyújtójának ebben az ügyben. A petíció benyújtója 
ezután bírósághoz fordulhat vagy a brit Polgári Repülési Hatóság (CAA) elé viheti ügyét, 
mivel a jelek szerint ez utóbbi az illetékes szerv, nem pedig az ENAC.

Mivel a Bizottság szolgálatai rendszeresen találkoznak a végrehajtásért felelős nemzeti 
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szervek képviselőivel annak érdekében, hogy egy bizonyos fokú együttműködést 
biztosítsanak közöttük, és jóllehet a létrejött legjobb gyakorlatok jogilag nem kötelező 
erejűek, a jövőben mégis felhívják majd az ENAC és más, végrehajtásért felelős nemzeti 
hatóságok figyelmét erre a kérdésre, és rámutatnak annak fontosságára, hogy minden esetben, 
minden utasnak válaszolni kell, és hogy szükség esetén tovább kell küldeni őket a megfelelő 
szervhez. Bár ebben az esetben úgy tűnik, hogy az ENAC nem irányította át az ügyet az 
egyesült királyságbeli CAA-hoz, maga intézkedett a petíció benyújtójának ügyében, és 
válasszal is szolgált. 

Következtetés

Ami az első eseményt illeti, mivel az uniós jog nem jelöl ki végrehajtásért felelős nemzeti 
szerveket a poggyásszal kapcsolatos kérdések kezelésére, az utas további segítséget kaphat a 
nemzeti fogyasztóvédelmi szervezetektől vagy az ECC olasz irodájától, vagy bírósághoz is 
fordulhat.

Ami a második eseményt illeti, a Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a petíció 
benyújtójának panaszával a brit CAA-hoz kellett volna fordulnia, nem pedig az ENAC-hoz, 
mivel a 261/2004/EK rendelet értelmében nem az utóbbi az illetékes szerv. 
Végül általánosabban szólva a Bizottság hangsúlyozza, hogy nem áll módjában 
intézkedéseket tenni a végrehajtásért felelős nemzeti szervek által az egyéni panaszok 
ügyében hozott döntések ellen, a végrehajtásért felelős nemzeti szervek döntései pedig jogilag 
nem kötelező erejűek, mivel – bár e hatóságok alkalmazhatnak végrehajtási intézkedéseket, 
például szankciókat a 261/2004/EK rendelet megsértése esetén – nem kötelezhetik a 
légitársaságokat arra, hogy kártérítést fizessenek az egyes utasoknak. 

Ezért a Bizottság szeretné megadni a petíció benyújtójának az ECC olaszországi irodája és 
egy nemzeti fogyasztóvédelmi szervezet elérhetőségeit, hogy további segítséget kaphasson a 
lehetséges jogorvoslati eszközökről:

Centro Europeo Consumatori Italia (ECC-Net, Olaszország) 
Via Francesco Gentile, 135
00173  Rome – ITALY
Tel. +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)
Cím: Via Dodiciville, 2 - IT-39100 Bolzano/Bolzen
Tel.: + 39 04 719 75 597
Fax: + 39 04 719 79 914
e-mail: info@consumer.bz.it
Web: www.consumer.bz.it


