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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia nepasitenkinimą dėl bendrovės Alitalia neišmokėtos 
kompensacijos už prarastą bagažą ir daugiau nei tris valandas vėlavusį skrydį iš Venecijos į 
Londoną.

Toks šio oro transporto bendrovės elgesys galėtų prieštarauti Reglamentui (EB) Nr. 261/2004.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Peticijos pateikėjas reiškia nepasitenkinimą dėl bendrovės Alitalia neišmokėtos 
kompensacijos už jo bagažo vėlavimą po skrydžio iš Venecijos į Londoną ir dėl daugiau nei 
tris valandas vėlavusį skrydį atgal iš Londono į Veneciją. 

Pirmasis incidentas dėl atsakomybės netinkamai tvarkyto bagažo atveju patenka į Monrealio 
konvencijos ir Reglamento (EB) Nr. 889/2002 taikymo sritį, antrasis incidentas dėl nurodytos 
oro transporto bendrovės patenka į Reglamento (EB) Nr. 261/2004 taikymo sritį.

Komisijos pastabos 
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Kadangi norint nustatyti, kuri valstybė narė yra atsakinga, svarbu žinoti su oro transporto 
keleivių teisėmis susijusio incidento pobūdį ir vietą, Komisija norėtų atsakyti į peticiją pagal 
kiekvieno iš incidentų, su kuriais susidūrė peticijos pateikėjas, atvejį. 

Dėl bagažo vėlavimo keliaujant iš Venecijos į Londoną:

Gali būti remiamasi Monrealio konvencija, kurioje nustatyta oro vežėjo atsakomybė 
registruoto bagažo vėlavimo, sugadinimo ar praradimo atveju ir pagal kurią galėtų būti 
suteikiamos tam tikros teisės, kuriomis būtų galima remtis teismo procese. Reglamentu (EB) 
Nr. 889/20021 Monrealio konvencija perkeliama į ES teisę.

Kaip Komisija jau nurodė, ypač konsultacijose su visuomene dėl „ES teisės aktų taikymo oro 
transporto keleivių teisių srityje“2, šiuo metu valstybės narės nėra teisiškai įpareigotos paskirti 
nacionalinę instituciją, kuri būtų atsakinga su už bagažu susijusių problemų atveju taikomų 
nuostatų įgyvendinimą, ir pranešti apie ją Komisijai. ENAC-Ente Nazionale per l'Aviazione 
Civile, kuri paskirta nacionaline vykdymo užtikrinimo įstaiga, atsakinga už Reglamentą (EB) 
Nr. 261/20043 ir kuri nesprendžia su bagažu susijusių klausimų, ES lygmeniu nėra teisiškai 
įpareigota imtis nagrinėti peticijos pateikėjo skundą. Todėl norintiems gauti daugiau pagalbos 
dėl bagažo problemų keleiviams rekomenduojama kreiptis į Europos vartotojų apsaugos 
centrą (EVAC) savo gyvenamoje šalyje, taip pat jie gali būti suinteresuoti pasinaudoti 
teisiniais patarimais dėl nacionaliniu lygmeniu galimų kompensavimo priemonių, jei mano, 
kad jų teisės galėjo būti pažeistos. Ši galimybė tikrai galėtų sudominti, ypač jei jie priklauso 
vartotojų apsaugos organizacijai ar turi kitokį teisinės apsaugos draudimą. Minėtosios 
kompensavimo priemonės dažniausiai suteikia piliečiams galimybę labiau tiesiogiai ir 
asmeniškai ginti savo teises. Pavyzdžiui, jeigu jie patiria nuostolių ar žalos, tik nacionaliniai 
teismai gali priteisti žalos atlyginimą. Vis dėlto, kadangi pagal nacionalinius teisės aktus ir 
pagal Monrealio konvenciją daugumai kompensavimo priemonių taikomi laiko apribojimai, 
piliečiai savo teises gali prarasti, jei nepasinaudos jomis per trumpą laikotarpį.

Kita galimybė – tokio pobūdžio incidentai galėtų būti kompensuojami privataus kelionių 
draudimo.

Dėl skrydžio iš Londono į Veneciją vėlavimo:

Jei skrydis ilgam atidedamas ir, atsižvelgiant į vėlavimo trukmės santykį su skrydžio trukme, 
keleiviams gali priklausyti pagalba ir jei jų atveju nėra jokių taikytinų ypatingų aplinkybių, jie 
gali turėti teisę į kompensaciją. Pirmiausia keleiviai turi pareikšti nepasitenkinimą oro 
transporto bendrovei. Pagal šiuo metu galiojančius ES įstatymus oro transporto bendrovės 
                                               
1 2002 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 889/2002, 
kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės 
nelaimingų atsitikimų atveju (tekstas svarbus EEE), OL L 140, 2002 5 30, p. 2–5.
2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/2010_03_01_apr_legislation_en.htm.
3 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, 
kuriuo nustatomos bendrosios kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklės atsisakymo 
vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, kuriuo panaikinamas 
Reglamentas (EEB) Nr. 295/91, OL L 46, 2004 2 17, p. 1–8.
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nėra teisiškai įpareigotos atsakyti keleiviams ar pateikti atsakymą per tam tikrą laiką. Tačiau 
jei oro transporto bendrovė per pagrįstą laiką neatsako arba keleiviai nepatenkinti jos 
atsakymu, jie gali skųstis valstybės narės, kurioje įvyko incidentas, arba valstybės narės, į 
kurią atvykstama skrydžiu iš už ES ribų, nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai. 
Nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos – nacionalinių valdžios institucijų paskirtos 
įstaigos, kad būtų užtikrintas Reglamento (EB) Nr. 261/2004 įgyvendinimas ir vykdymas jų 
teritorijoje, jos turi teisę nagrinėti skundus, susijusius su toje šalyje įvykusiais incidentais. 

Iš peticijos pateikėjo pateiktos informacijos neįmanoma nustatyti, ar keleivis buvo tinkamai 
informuotas apie savo teises ir ar juo buvo tinkamai pasirūpinta, ar šiuo atveju buvo kokių 
nors ypatingų aplinkybių, dėl kurių teisė į kompensaciją negalioja. Tačiau atrodo, kad 
keleiviui buvo pasiūlyta vieta kitame skrydyje ir jis buvo kitu maršrutu nugabentas į kelionės 
tikslo vietą, o tai atitinka vežėjo įsipareigojimus pagal reglamentą. Kadangi iš pateiktos 
informacijos matyti, kad pirmasis skrydžio vėlavimas peticijos pateikėjo atveju įvyko JK, 
nacionalinė vykdymo užtikrinimo įstaiga, kuri turėtų imtis peticijos pateikėjo skundo, yra 
Jungtinės Karalystės nacionalinė vykdymo užtikrinimo įstaiga. Jungtinėje Karalystėje paskirta 
ši nacionalinė vykdymo užtikrinimo įstaiga: 

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

Komisija neturi kompetencijos nagrinėti asmeninius skundus, tai – nacionalinių vykdymo 
užtikrinimo įstaigų užduotis. Komisija įsikiša tik tuomet, jei yra atvejo pavyzdys, rodantis, 
kad valstybė narė nesilaiko reglamento. Antra vertus, keleiviai turėtų žinoti, kad nacionalinės 
vykdymo užtikrinimo įstaigos vertinimas nėra teisiškai privalomas. Bet jiems gali būti 
naudinga pasinaudoti teisiniais patarimais dėl nacionaliniu lygmeniu galimų kompensavimo 
priemonių, kaip minėta pirmiau aptariant su bagažu susijusias problemas, jei mano, kad jų 
teisės galėjo būti pažeistos. 

Šiuo atveju Komisija supranta, kad ENAC, atsižvelgdama į peticijos pateikėjo skundą, patarė 
keleiviui kreiptis į teismą. Šiuo požiūriu Komisija norėtų pažymėti, kad ji neturi galios 
anuliuoti kokį nors nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos sprendimą, padarytą 
nagrinėjant konkretų skundą, ir šiuo atveju peticijos pateikėjui padėti negali, tačiau peticijos 
pateikėjas vis tiek gali kreiptis į teismą ar pateikti šį skundą JK civilinės aviacijos 
administracijai, nes atrodo, kad derėtų kreiptis į ją, o ne į ENAC.

Kadangi Komisijos tarnybos, siekdamos užtikrinti tam tikrą įstaigų bendradarbiavimo lygį, 
reguliariai susitinka su nacionalinėmis vykdymo užtikrinimo įstaigomis ir nors geriausia 
turima patirtis nėra teisiškai privaloma, vis dėlto jos atkreips ENAC ir kitų nacionalinių 
vykdymo užtikrinimo įstaigų dėmesį į šį klausimą ir laikysis nuomonės, kad labai svarbu 
visais atvejais atsakyti kiekvienam keleiviui, o jei būtina, perduoti nagrinėti klausimą 
atitinkamai įstaigai. Atrodo, kad šiuo atveju ENAC neperdavė atvejo JK civilinės aviacijos 
administracijai, ji pati ėmėsi peticijos pateikėjo atvejo ir pateikė atsakymą. 
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Išvada
Dėl pirmojo incidento, kadangi ES teisės aktais nenurodoma paskirti nacionalinių vykdymo 
užtikrinimo institucijų, kurios spręstų su bagažu susijusius klausimus, keleivis tolesnės 
pagalbos gali ieškoti nacionalinėse vartotojų apsaugos organizacijose arba Italijos EVAC, kita 
galimybė – kreiptis į teismą.

Antrojo incidento klausimu Komisija norėtų pažymėti, kad peticijos pateikėjas savo skundą 
turėjo įteikti JK civilinės aviacijos administracijai, o ne ENAC, nes pastaroji, remiantis 
Reglamentu (EB) Nr. 261/2004, nėra atsakinga kompetentinga įstaiga. 

Pagaliau Komisija dažniausiai tvirtai laikosi nuomonės, kad Komisija negali imtis veiksmų 
dėl nacionalinių vykdymo užtikrinimo įstaigų priimtų sprendimų nagrinėjant asmeninius 
skundus ir kad šių įstaigų sprendimai nėra teisiškai privalomi: nors jais ir gali būti vykdomi 
įgyvendinimo veiksmai, pavyzdžiui, sankcijos, jei pažeidžiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 261/2004, jais negalima įpareigoti oro transporto bendrovės išmokėti kompensaciją 
paskiram keleiviui. 

Todėl Komisija norėtų pateikti peticijos pateikėjui Italijos EVAC ir nacionalinės vartotojų 
apsaugos organizacijos kontaktinę informaciją, kad jis galėtų gauti daugiau pagalbos dėl 
galimų kompensavimo priemonių:
European Consumer Center Italy
Via Francesco Gentile, 135
00173  Rome – ITALY /
Tel. +39 06 44 23 80 90 
Faksas +39 06 45 55 05 58 
E. paštas info@ecc-netitalia.it

Centro Tutela Consumatori e Utenti / Verbraucherzentrale Südtirol (CTCU/VZS)
Adresas: Via Dodiciville, 2 - IT-39100 Bolzano
Tel. + 39 04 719 75 597
Faksas + 39 04 719 79 914
E. paštas info@consumer.bz.it
Interneto svetainė www.consumer.bz.it“


