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

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

6.5.2011

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1436/2010, ingediend door Achille Loro (Italiaanse 
nationaliteit), over het feit dat Alitalia geen schadevergoeding heeft 
betaald voor vertraagde vluchten en veroorzaakt ongemak

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat Alitalia hem geen schadevergoeding heeft betaald voor 
verdwenen bagage en voor meer dan drie uur vertraging op vluchten tussen Venetië en 
Londen.

Dit gedrag van de luchtvaartmaatschappij in kwestie lijkt in strijd te zijn met 
Verordening 261/2004/EG.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

Indiener beklaagt zich erover dat Alitalia hem geen schadevergoeding heeft betaald voor de 
vertraging van zijn bagage na een vlucht van Venetië naar Londen en voor meer dan drie uur 
vertraging op de terugvlucht van Londen naar Venetië. 

Terwijl het eerste incident onder de reikwijdte valt van het Verdrag van Montreal betreffende 
de aansprakelijkheid in geval van onjuiste behandeling van bagage en Verordening 889/2002, 
valt het tweede incident onder Verordening 261/204/EG wat de betrokken 
luchtvaartmaatschappij betreft.
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Commentaar van de Commissie 

Aangezien het type en de plaats van het incident met betrekking tot de rechten van 
luchtvaartpassagiers van belang zijn om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is, wil de 
Commissie een antwoord op het verzoekschrift geven voor elk van de twee incidenten 
waarmee indiener te maken heeft gehad. 

- Wat betreft de vertraging van de bagage op de reis van Venetië naar Londen:

Er kan worden verwezen naar het Verdrag van Montreal, dat gaat over de aansprakelijkheid 
van luchtvaartmaatschappijen in geval van de vertraging, beschadiging of het verlies van 
ingecheckte bagage en dat bepaalde rechten kan toekennen die in rechtszittingen kunnen 
worden geclaimd. Verordening 889/20021 zet het Verdrag van Montreal om in EU-wetgeving.

Zoals de Commissie al heeft vermeld, met name in haar openbare raadpleging inzake de 
"Toepassing van EU-wetgeving op het gebied van de rechten van luchtvaartpassagiers"2, is er 
op dit moment geen wettelijke verplichting voor de lidstaten om een nationale instantie aan te 
wijzen, en de Commissie daarvan op de hoogte stellen, die verantwoordelijk is voor het in 
acht nemen van de bepalingen die van toepassing zijn in het geval van bagagekwesties. De 
ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), die is aangewezen als de nationale 
handhavingsinstantie (National Enforcement Body, NEB) belast met Verordening (EG) 
261/20043 en die zich niet bezighoudt met bagagekwesties, heeft geen wettelijke verplichting 
op communautair niveau om de klacht van indiener te behandelen. Daarom worden passagiers 
geadviseerd contact op te nemen met het Europees Consumentencentrum (ECC) in het land 
waar zij wonen voor verdere hulp met betrekking tot bagagekwesties, en het kan ook in hun 
belang zijn om juridisch advies in te winnen over beroepsmogelijkheden op nationaal niveau 
indien zij van mening zijn dat hun rechten mogelijk niet zijn geëerbiedigd. Dit is vooral een 
interessante optie als zij lid zijn van een consumentenorganisatie of als zij recht hebben op 
andere juridische bescherming. Dergelijke beroepsmogelijkheden stellen personen in de regel 
in staat hun rechten op meer rechtstreekse en persoonlijke wijze te laten gelden. In gevallen 
waarbij bijvoorbeeld verlies of schade is geleden, kunnen alleen de nationale rechtbanken 
schadeloosstelling toekennen. Er is echter een tijdlimiet verbonden aan de meeste 
beroepsmogelijkheden krachtens de nationale wet of het Verdrag van Montreal en daarom 
kunnen zij hun rechten verliezen wanneer zij er niet binnen kort tijdsbestek gebruik van 
maken.

Ook kan een particuliere reisverzekering dit soort incidenten dekken.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 13 mei 2002 
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad betreffende de 
aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen bij ongevallen (Voor de EER relevante tekst) 
PB L 140 van 30.5.2002, blz. 2-5
2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/2010_03_01_apr_legislation_en.htm
3 Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 
2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan 
luchtreizigers bij instapweigering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 295/91; PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1-8.
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- Wat betreft de vertraging van de vlucht van Londen naar Venetië:

In geval van langdurige vertraging, en afhankelijk van de duur van de vertraging in 
verhouding tot de duur van de vlucht, kunnen passagiers aanspraak maken op bijstand en - als 
er in hun geval geen sprake is van buitengewone omstandigheden - kunnen zij aanspraak 
maken op een schadevergoeding. Passagiers moeten eerst een klacht indienen bij de 
luchtvaartmaatschappij. Luchtvaartmaatschappijen hebben op dit moment geen wettelijke 
verplichting krachtens EU-wetgeving om passagiers te antwoorden of binnen een bepaalde 
tijd antwoord te geven. Indien de luchtvaartmaatschappij echter niet binnen redelijke tijd 
reageert of als passagiers niet tevreden zijn met het antwoord, dan kunnen passagiers een 
klacht indienen bij de NEB van de lidstaat waar het incident heeft plaatsgevonden of in de 
lidstaat van aankomst van vluchten van buiten de EU. NEB’s zijn de instanties die door de 
nationale autoriteiten zijn aangewezen om de tenuitvoerlegging en handhaving te waarborgen 
van Verordening (EG) 261/2004 op hun grondgebied en die bevoegd zijn om klachten te 
behandelen over incidenten die daar plaatsvinden. 

Het is onmogelijk om aan de hand van de informatie in het verzoekschrift te bepalen of 
indiener goed over zijn rechten is geïnformeerd en goed is behandeld of dat er voor dit geval 
buitengewone omstandigheden van toepassing zijn waardoor het recht op schadevergoeding 
vervalt. Het lijkt er echter op dat de passagier een stoel op een andere vlucht werd aangeboden 
om via een andere route zijn uiteindelijke bestemming te bereiken, wat in overeenstemming is 
met de verplichten van de maatschappij krachtens de verordening. Uit de verstrekte informatie 
blijkt dat de eerste vluchtvertraging in het geval van indiener in het Verenigd Koninkrijk heeft 
plaatsgevonden en daarom is de NEB van het Verenigd Koninkrijk de relevante NEB om de 
klacht van indiener te behandelen. De aangewezen NEB in het Verenigd Koninkrijk is: 

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

De Commissie is niet bevoegd om individuele klachten te behandelen, wat de taak is van de 
nationale handhavingsinstanties. De Commissie grijpt alleen in als er een patroon van 
gevallen is dat aantoont dat een lidstaat zich niet aan de verordening houdt. Passagiers moeten 
echter weten dat de evaluatie van de NEB niet juridisch bindend is. Het kan daarom in hun 
belang zijn juridisch advies in te winnen over beroepsmogelijkheden op nationaal niveau, 
zoals hierboven is opgemerkt, met betrekking tot bagagekwesties, indien zij van mening zijn 
dat hun rechten mogelijk niet zijn geëerbiedigd. 

De Commissie heeft begrepen dat de ENAC in dit geval, met het oog op de klacht van 
indiener, de passagier heeft geadviseerd om een rechtszaak aan te spannen. Wat dit betreft wil 
de Commissie erop wijzen dat zij niet bevoegd is een besluit van een NEB over een 
individuele klacht ongedaan te maken en in dit geval indiener niet kan helpen, die nog steeds 
de mogelijkheid heeft naar de rechter te stappen of zijn claim voor te leggen aan de 
burgerluchtvaartautoriteit in het Verenigd Koninkrijk, die het juiste orgaan lijkt te zijn om 
contact mee op te nemen in plaats van de ENAC.
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De Commissiediensten staan regelmatig in contact met de NEB’s, vooral om een bepaald 
niveau van samenwerking tussen die organen te waarborgen, en hoewel de beste prakrijken 
die ontstaan niet juridisch bindend zijn, zullen zij toch de aandacht van de ENAC en de 
andere NEB’s op deze kwestie vestigen en aandringen op het belang van een antwoord aan 
elke passagier in elk geval en zo nodig van een doorverwijzing naar de juiste instantie. 
Hoewel het er in dit geval op lijkt dat de ENAC de zaak niet heeft doorverwezen naar de 
burgerluchtvaartautoriteit in het Verenigd Koninkrijk, heeft zij zich zelf met het geval van het 
verzoekschrift beziggehouden en een antwoord gegeven. 

Conclusie
Wat het eerste incident betreft: aangezien er krachtens EU-wetgeving geen nationale 
handhavingsinstantie is aangewezen om kwesties met betrekking tot bagage te behandelen, 
kan de passagier verdere hulp zoeken via nationale consumentenorganisaties of het Italiaanse 
ECC of anders naar de rechter stappen.

Wat het tweede incident betreft: de Commissie wil erop wijzen dat indiener zijn klacht aan de 
burgerluchtvaartinstantie van het Verenigd Koninkrijk had moeten richten en niet aan de 
ENAC, die niet de bevoegde instantie is krachtens Verordening 261/2004. 

Tot slot onderstreept de Commissie, meer in het algemeen, het feit dat de Commissie niet in 
de positie verkeert om actie te ondernemen tegen de besluiten van de NEB’s over individuele 
klachten en dat besluiten van NEB’s in zoverre niet juridisch bindend zijn dat NEB’s - hoewel 
zij handhavingsmaatregelen kunnen nemen, bijvoorbeeld sancties, voor een inbreuk op 
Verordening 261/2004 - een luchtvaartmaatschappij niet kunnen dwingen om een 
schadevergoeding te betalen aan een individuele passagier. 

Dientengevolge wil de Commissie indiener de contactgegevens verstrekken van het ECC in 
Italië en een nationale consumentenorganisatie om verdere hulp te krijgen met betrekking tot 
beroepmogelijkheden:

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

Centro Tutela Consumatori e Utenti / Verbraucherzentrale Südtirol (CTCU/VZS)
Address: 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
Website: www.consumer.bz.it


