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Komisja Petycji

6.5.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1436/2010, którą złożył Achille Loro (Włochy) w sprawie 
niewypłacenia odszkodowania za opóźnienia i niedogodności podczas 
lotów linii Alitalia

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że linie lotnicze Alitalia nie wypłaciły mu odszkodowania za 
zgubiony bagaż oraz opóźnienie przekraczające trzy godziny podczas lotu z Wenecji do 
Londynu.

W związku z tym wydaje się, że rzeczone linie lotnicze naruszyły rozporządzenie (WE) 
nr 261/2004.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Składający petycję twierdzi, że linie lotnicze Alitalia nie wypłaciły mu odszkodowania za 
opóźnienie dostarczenia bagażu po locie z Wenecji do Londynu oraz opóźnienie 
przekraczające trzy godziny podczas lotu powrotnego z Londynu do Wenecji. 

Choć pierwszy incydent wchodzi w zakres konwencji montrealskiej dotyczącej 
odpowiedzialności za niewłaściwe obchodzenie się z bagażem, a także rozporządzenia nr 
889/2002, drugi incydent objęty jest rozporządzeniem nr 261/204/WE w odniesieniu do 
rzeczonych linii lotniczych.
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Uwagi Komisji 

Ponieważ rodzaj i miejsce incydentu dotyczącego praw pasażerów lotniczych mają znaczenie 
dla określenia państwa członkowskiego, którego organ jest odpowiedzialny, Komisja pragnie 
udzielić odpowiedzi na petycję, odnosząc się do każdego z dwóch wydarzeń, w których 
uczestniczył składający petycję. 

- W odniesieniu opóźnienia dostarczenia bagażu w trakcie podróży z Wenecji do Londynu:

Można poczynić tu odniesienie do konwencji montrealskiej, która dotyczy odpowiedzialności 
przewoźnika lotniczego w przypadku opóźnienia w dostarczeniu, zniszczenia czy zagubienia 
odprawionego bagażu i daje pewne prawa, których dochodzenie jest możliwe w ramach 
postępowania sądowego. Rozporządzenie nr 889/20021 przenosi konwencję montrealską na 
grunt prawa UE.

Jak stwierdziła już Komisja, szczególnie w ramach konsultacji społecznych w sprawie 
„Stosowania prawodawstwa UE w dziedzinie praw pasażerów lotniczych”,2obecnie państwa 
członkowskie nie posiadają prawnego obowiązku wyznaczania organu krajowego 
odpowiedzialnego za wdrażanie przepisów mających zastosowanie wobec kwestii 
dotyczących bagażu oraz obowiązku powiadamiania o tym Komisji. ENAC (Ente Nazionale 
per l'Aviazione Civile), który został wyznaczony jako krajowy organ wykonawczy (NEB) 
odpowiedzialny za wdrażanie rozporządzenia (WE) nr 261/20043i który nie zajmuje się 
kwestiami dotyczącymi bagażu, nie ma na szczeblu UE prawnego obowiązku rozpatrywania 
skargi składającego petycję. To dlatego pasażerom doradza się kontakt z Europejskim 
Centrum Konsumenckim (ECC-Net) w ich kraju zamieszkania w celu uzyskania dalszej 
pomocy w związku z kwestiami bagażowymi. W interesie pasażerów może być też 
zasięgnięcie porady prawnej w sprawie skorzystania ze środków odwoławczych dostępnych 
na szczeblu krajowym, jeżeli uważają oni, iż jest możliwe, że ich prawa nie były 
przestrzegane. Jest to z pewnością interesująca opcja, szczególnie jeżeli osoby te są 
członkami organizacji ochrony konsumentów lub posiadają inne ubezpieczenie ochrony 
prawnej. Z reguły takie środki odwoławcze pozwalają pasażerom na bardziej bezpośrednie i 
osobiste dochodzenie ich praw. I tak na przykład w przypadku straty lub szkody jedynie sądy 
krajowe mogą zasądzić przyznanie rekompensaty. Ponieważ jednak w przypadku większości 
środków odwoławczych dostępnych na mocy prawa krajowego czy konwencji montrealskiej 
istnieją ograniczenia czasowe, pasażerowie mogą utracić przysługujące im prawa, chyba że 
skorzystają z nich w krótkim okresie.

Ewentualnie taki rodzaj zdarzeń mógłby być objęty prywatnym ubezpieczeniem na podróż.
                                               
1Rozporządzenie (WE) nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 maja 2002 r. 
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności 
przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków (tekst mający znaczenie dla EOG) Dz.U. L 140 z 
30.5.2002, s. 2–5.
2http://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/2010_03_01_apr_legislation_en.htm
3Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 
2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku 
odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz uchylające 
rozporządzenie (EWG) nr 295/91 - Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1–8.
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- W odniesieniu do opóźnienia lotu z Londynu do Wenecji:

W przypadku długiego opóźnienia i w zależności od czasu opóźnienia w porównaniu z 
czasem lotu pasażerowie mogą być uprawnieni do pomocy, a także do odszkodowania, jeżeli 
w ich przypadku nie występują okoliczności nadzwyczajne. Najpierw pasażerowie powinni 
złożyć skargę w liniach lotniczych. Na mocy prawa UE linie lotnicze nie mają obecnie 
prawnego obowiązku udzielania pasażerom odpowiedzi, ani przekazywania odpowiedzi w 
określonych ramach czasowych. Jeżeli jednak linie lotnicze nie udzielą odpowiedzi w 
rozsądnym czasie lub jeśli pasażerowie nie będą usatysfakcjonowani odpowiedzią, mogą oni 
złożyć skargę w krajowym organie wykonawczym państwa członkowskiego, w którym doszło 
do incydentu, lub państwa członkowskiego przylotu w przypadku lotów spoza UE. Krajowe 
organy wykonawcze to organy wyznaczone przez władze krajowe do zapewnienia 
wykonywania i wdrażania rozporządzenia (WE) nr 261/2004 na ich terytorium i są właściwe 
w kwestii rozpatrywania skarg na temat mających tam miejsce incydentów. 

Na podstawie danych zawartych w przedmiotowej petycji nie można stwierdzić, czy pasażera 
odpowiednio poinformowano o przysługujących mu prawach i objęto opieką oraz czy w tym 
przypadku wystąpiły jakiekolwiek okoliczności nadzwyczajne wykluczające tym samym 
prawo do odszkodowania. Wydaje się jednak, że pasażerowi zaoferowano miejsce na inny lot 
na zmienionej trasie do miejsca przeznaczenia, co jest zgodne z obowiązkami przewoźnika 
wynikającymi z przedmiotowego rozporządzenia. Ponieważ na podstawie przekazanych 
informacji wydaje się, że w przypadku składającego petycję do pierwszego opóźnienia doszło 
w Wielkiej Brytanii, krajowy organ wykonawczy właściwy do rozpatrzenia jego skargi to 
organ brytyjski. Krajowy organ wykonawczy wyznaczony w Wielkiej Brytanii to: 

Władze Lotnictwa Cywilnego
Pokój K401
CAA House
45-59 Kingsway
Londyn
WC2B 6TE

Komisja nie ma uprawnień do rozpatrywania skarg indywidualnych. Jest to zadanie 
krajowych organów wykonawczych. Komisja może podejmować działania tylko wówczas, 
gdy przypadki wskazują na pewną prawidłowość, iż dane państwo członkowskie nie wdraża 
rzeczonego rozporządzenia. Pasażerowie powinni jednak wiedzieć, że ocena krajowego 
organu wykonawczego nie jest prawnie wiążąca. A zatem, jak zasygnalizowano wyżej w 
odniesieniu do kwestii związanych z bagażem, w interesie pasażerów może być zasięgnięcie 
porady prawnej w sprawie skorzystania ze środków odwoławczych dostępnych na szczeblu 
krajowym, jeżeli uważają oni, iż jest możliwe, że ich prawa nie były przestrzegane. 

W tym przypadku Komisja rozumie, że w związku ze skargą składającego petycję ENAC 
doradził pasażerowi wystąpienie na drogę sądową. W związku z tym Komisja pragnie 
zaznaczyć, że nie ma uprawnień do uchylenia żadnej decyzji krajowego organu 
wykonawczego dotyczącej jego opinii w sprawie indywidualnej skargi i nie może udzielić 
składającemu petycję pomocy w tej sprawie. Składający petycję nadal ma jednak możliwość 
wystąpienia do sądu lub dochodzenia roszczeń przed Władzami Lotnictwa Cywilnego w 
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Wielkiej Brytanii, które, w przeciwieństwie do ENAC, wydają się odpowiednim organem do 
kontaktu.

Jako że służby Komisji odbywają regularne spotkania z krajowymi organami wykonawczymi, 
przede wszystkim aby zapewnić współpracę między nimi na pewnym poziomie, to choć 
wypracowane sprawdzone rozwiązania nie są prawnie wiążące, zwrócą one uwagę ENAC i 
innych krajowych organów wykonawczych na tę kwestię i będą podkreślały znaczenie 
udzielania odpowiedzi każdemu pasażerowi w każdym przypadku oraz przekazywania spraw 
do odpowiedniego organu, jeżeli to konieczne. Choć w omawianym przypadku wydaje się, że 
ENAC nie przekazał sprawy do CAA w Wielkiej Brytanii, sam podjął działania i udzielił 
odpowiedzi. 

Wniosek
Jeżeli chodzi o pierwszy incydent, to ponieważ na mocy prawa UE żadne krajowe organy 
wykonawcze nie są wyznaczone do rozpatrywania kwestii związanych z bagażem, pasażer 
może dalej szukać pomocy za pośrednictwem krajowych organizacji konsumenckich bądź 
Europejskiego Centrum Konsumenckiego we Włoszech lub ewentualnie wystąpić do sądu.

Jeżeli chodzi o drugi incydent, to Komisja pragnie zaznaczyć, że składający petycję powinien 
był skierować skargę do brytyjskich Władz Lotnictwa Cywilnego, nie zaś do ENAC, który nie 
był właściwym organem na mocy rozporządzenia nr 261/2004. 

Wreszcie Komisja, bardziej ogólnie, podkreśla, że nie jest w stanie występować przeciwko 
decyzjom wydanym przez krajowe organy wykonawcze w sprawie indywidualnych skarg. 
Decyzje tych organów nie są prawnie wiążące, ponieważ nie mogą one obligować linii 
lotniczych do zapłaty odszkodowania indywidualnemu pasażerowi, choć wolno im 
podejmować działania, np. nakładać sankcje, w związku z naruszeniem rozporządzenia nr 
261/2004. 

Komisja pragnie zatem przekazać składającemu petycję dane kontaktowe Europejskiego 
Centrum Konsumenckiego we Włoszech, jak również krajowej organizacji konsumenckiej, w 
celu uzyskania przez niego dalszej pomocy w związku z ewentualnymi środkami 
odwoławczymi:
Europejskie Centrum Konsumenckie - Włochy 
Via Francesco Gentile, 135
00173 Rzym – WŁOCHY
Tel. +39 06 44 23 80 90 
Faks +39 06 45 55 05 58 
email: info@ecc-netitalia.it

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



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

PL
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