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Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0322/2011, внесена от Josep Miquel Gascon Baz, с испанско 
гражданство, относно предполагаем отказ от страна на Air France да 
замени самолетните му билети за Япония

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е закупил по интернет четири самолетни билета за Япония –
за себе си и семейството си – от Air France преди ядрената авария в Япония. Когато се 
свързал с авиолинията, на него му била отказана замяна на билетите с билети за друга 
дестинация, като му било заявено, че при този вид електронно закупени билети не се 
допуска замяна. Вносителят на петицията отправя молба не само за помощ за 
разрешаване на проблема, но и за това Европейският съюз да приеме законодателство, 
за да се предотврати такова поведение от страна на авиолиниите, което вреди на 
интересите на гражданите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Вносителят на петицията представя нетипичен случай, при който промяна в условията 
в страната по пристигане, след закупуването на билета, води до промяна на решението 
за пътуване от страна на вносителя. Според предоставената от вносителя на петицията 
информация не изглежда да има доказателства за действия от страна на превозвача,
които да са в нарушение на правото на ЕС или които да изискват предприемане на 
съдебни действия. Следва да се отбележи, че естеството на посочената от вносителя на 
петицията ядрена авария не е довело до решение нито от страна на авиолинията, нито 
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от страна на японските органи за отмяна на полета или затваряне на летището на 
пристигане.

Следва също така да се отбележи, че оценката на евентуалната опасност от пътуване до 
определени райони в положение на криза и последващите от това предупреждения за 
пътувания попадат в сферата на компетентност на държавите-членки, които могат да 
оценят по различен начин свързаните с това рискове и да предоставят различни 
препоръки на пътниците, какъвто беше случаят по отношение на положението в 
Япония. За информация относно предупрежденията за пътуване на пътниците се 
препоръчва да посетят портала „Консулска закрила за граждани на ЕС“:

http://ec.europa.eu/consularprotection/

Когато правителствата издават официални предупреждения за пътуване, авиолиниите 
могат, въпреки че не са длъжни съгласно приложимото право, да проявят добра воля и 
да възстановят разходите на пътниците, които решат да не пътуват. Във всички случаи 
на пътниците се препоръчва да се свържат директно с авиолиниите. Отношенията 
между вносителя на петицията и авиолинията в действителност биват регулирани от 
реда и условията на договора за превоз между тях. Съгласно правото на ЕС се изисква 
редът и условията да бъдат ясно съобщени преди покупката, но не се налага определено 
формулиране на съдържанието им. От предоставената информация изглежда, че 
конкретните билети, закупени от вносителя на петицията, са включвали ограничения по 
отношение на възможността за замяна или анулиране на билетите. Логично е да се 
предположи, че при тези условия се е предоставяла отстъпка в цената на самия билет в 
сравнение с други билети, при които има по-гъвкави условия. С приемането на реда и 
условията вносителят на петицията е поел риска, свързан с бъдещи събития, различни 
от тези, за които е отговорна авиолинията, при които самото пътуване би могло да не е 
вече необходимо или желателно.

Този вид положения биха могли да се избегнат чрез застрахователна полица за 
анулиране, която често пъти бива предлагана от самата авиолиния или която може да 
бъде закупена самостоятелно. Логично е, че такава полица предполага допълнителен 
разход и поради това следва да бъде по избор.
  

Заключение

Представеното от вносителя на петицията положение, не изисква предприемането на 
конкретни регулаторни действия, въпреки че е необходимо да се изкаже съжаление от 
случилото се. Без да се накърнява действието на определени правила за защита на 
правата на пътниците при въздушния транспорт, например в Регламент 261/2004 и 
1008/2008, всички действия, с които би се ограничила възможността на въздушните 
превозвачи свободно да определят таксите и тарифите за въздушните превози, както и 
свързаните с тях условия, следва да бъдат внимателно оценени, за да се избегне 
нарушаване на конкуренцията, което в крайна сметка не би било в интерес на 
потребителите, тъй като ще бъдат ограничени възможностите за избор, достъпът до 
въздушен транспорт, конкуренцията между авиолиниите, както и ще се увеличат 
цените и ще се намали производителността.
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