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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0322/2011 af Josep Miquel Gascon Baz, spansk statsborger, om Air 
Frances påståede afslag på at ombytte hans rejse til Japan

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at han på internettet købte fire rejser til Japan til sig selv og sin familie 
med luftfartsselskabet Air France inden den atomulykke, Japan har været ude for. Da han 
kontaktede nævnte luftfartsselskab, nægtede man at ombytte hans billetter til en anden 
destination, idet man hævdede, at denne type elektronisk billet ikke tillod ombytning. 
Andrageren anmoder ikke blot om at få hjælp til at løse sit eget problem, men også om at EU 
vil lovgive, således at man forhindrer den form for adfærd fra luftfartsselskabernes side, som 
er til skade for borgernes interesser. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. juni 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"Andrageren forelægger en atypisk sag, hvor ændrede forhold i destinationslandet får 
andrageren til at fortryde sin destination, efter at han har købt flybilletterne. Der synes ud fra 
andragerens oplysninger ikke at være belæg for, at luftfartsselskabet skulle have handlet på en 
måde, der er strid med EU-lovgivningen, eller som skulle nødvendiggøre lovgivningsmæssige 
tiltag. Det skal bemærkes, at den af andrageren omtalte atomulykke hverken fik 
luftfartsselskabet til at aflyse flyvningen eller de japanske myndigheder til at lukke 
destinationslufthavnen. 

Det skal desuden bemærkes, at ansvaret for at vurdere en eventuel fare ved at rejse til et 
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bestemt kriseområde og efterfølgende udsende rejseadvarsler påhviler medlemsstaterne, som 
kan foretage en selvstændig vurdering af rejserisiciene og give passagererne særlig 
rådgivning, hvilket skete i forbindelse med situationen i Japan. Med hensyn til rejseadvarsler 
anbefaler vi passagerer at besøge webstedet om konsulær beskyttelse for EU-borgere:

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

Når regeringerne udsteder officielle rejseadvarsler, kan luftfartsselskaberne, om end de ikke er 
forpligtet hertil i henhold til gældende lov, udvise goodwill og godtgøre de passagerer, der 
beslutter sig for ikke at gennemføre rejsen. Under alle omstændigheder anbefales passagerer 
at kontakte luftfartsselskabet direkte. Forholdet mellem andrageren og luftfartsselskabet er 
reguleret af vilkårene og betingelserne i kontrakten mellem parterne. EU-lovgivningen 
kræver, at kunden tydeligt er blevet oplyst om disse vilkår og betingelser forud for købet, men 
fastsætter ikke specifikke krav til indholdet. På baggrund af de foreliggende oplysninger ser 
det ud til, at netop de billetter, som andrageren har købt, er underlagt restriktioner med hensyn 
til at foretage ændringer eller ligefrem annullere dem. Man må logisk set antage, at disse 
betingelser medførte en prisreduktion på selve billetten sammenlignet med andre billetter med 
mere fleksible vilkår. Ved sit samtykke til disse vilkår og betingelser påtog andrageren sig 
risikoen for fremtidige begivenheder ud over dem, der kan henføres til luftfartsselskabet, og 
som kunne gøre den aktuelle rejse umulig at gennemføre eller irrelevant. 

Netop denne slags situationer kan undgås ved at tegne en afbestillingsforsikring, som ofte 
tilbydes af luftfartsselskabet selv eller kan købes hos en anden forsikringsudbyder. Naturligvis 
ville en sådan forsikring have medført en ekstra udgift, og en sådan bør altid være valgfri.

Afsluttende udtalelse

Den af andrageren forelagte sag kræver, skønt den er beklagelig, ikke et specifikt regulerende 
tiltag. Med forbehold af særlige regler til beskyttelse af flypassagerers rettigheder, f.eks. 
reglerne i forordning 261/2004 og 1008/2008, bør enhver foranstaltning, som vil begrænse 
luftfartsselskabernes muligheder for frit at fastsætte deres flybilletpriser og rater og de dermed 
forbundne betingelser, afvejes for at undgå en forvridning, der ville stride mod forbrugerens 
interesse ved at mindske valgmulighederne, adgangen til lufttransport, konkurrencen mellem 
luftfartsselskaberne og i sidste ende øge priserne og mindske produktiviteten."


