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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az Air France légitársaságtól négy repülőjegyet vásárolt az 
interneten maga és családtagjai részére, a Japánban bekövetkezett nukleáris katasztrófát 
megelőzően. Megkereste az említett légitársaságot, amely azonban a repülőjegyek úti céljának 
módosítását megtagadta, arra hivatkozva, hogy elektronikusan vásárolt jegy esetében ez nem 
lehetséges. A petíció benyújtója nem csupán azt kéri, hogy segítsenek neki a problémát 
orvosolni, hanem azt is, hogy az Európai Unió hozzon olyan jogszabályt, amely elejét veszi a 
légitársaságok ilyen, az állampolgárok érdekeit sértő magatartásának. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A petíció benyújtója egy szokatlan esetet ismertet, amelynek keretében a célországban a 
jegyvásárlást követően megváltozott körülmények arra indították a petíció benyújtóját, hogy 
meggondolja magát. A petíció benyújtójától kapott tájékoztatás alapján nincs arra utaló jel, 
hogy a légitársaság az uniós jogot sértő, illetve jogszabályi intézkedést igénylő lépéseket tett 
volna. Meg kell jegyezni, hogy a petíció benyújtója által említett nukleáris incidens sem a 
légitársaság, sem pedig a japán hatóságok részéről nem vezetett a járat törlését vagy a 
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célország repülőterének lezárását eredményező döntéshez. 

Továbbá érdemes megjegyezni, hogy a tagállamok feladata az egyes válságövezetekbe 
irányuló utazásokkal járó esetleges veszélyek felmérése és ezt követően utazási 
figyelmeztetések kiadása, a tagállamok pedig eltérően értékelhetik az aktuális kockázatokat és 
eltérő tanácsokat adhatnak az utasoknak, ahogy az a Japánban kialakult helyzet esetében is 
történt. Amennyiben tájékozódni kívánnak az utazási figyelmeztetésekről, azt tanácsoljuk az 
utasok számára, hogy keressék fel az európai uniós polgárok konzuli védelmével foglalkozó 
webportált:

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

Amikor a kormányok hivatalos utazási figyelmeztetést adnak ki, a légitársaságok jóhiszeműen 
visszatéríthetik azon utasok jegyárait, akik úgy döntenek, hogy az utazástól elállnak, noha a 
légitársaságokat az alkalmazandó jogszabályok erre nem kötelezik. Az utasoknak azt 
tanácsoljuk, hogy minden esetben közvetlenül a légitársasággal lépjenek kapcsolatba. A 
petíció benyújtója és a légitársaság közötti kapcsolatot lényegében a közöttük létrejött utazási 
szerződésben foglalt feltételek szabályozzák. Az uniós jog előírja, hogy e feltételeket a 
jegyvásárlás előtt világosan közöljék, azonban nem határozza meg azok konkrét tartalmát. A 
kapott információk alapján úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója által vásárolt jegyek esetében 
korlátozott lehetőség állt rendelkezésre a jegyek módosítására vagy akár azok lemondására. 
Ésszerű lenne azt feltételezni, hogy e feltételek alacsonyabb jegyárat is eredményeztek a 
rugalmasabb feltételek mellett kínált jegyek árához képest. E feltételek elfogadásával a petíció 
benyújtója felvállalta a légitársaságon kívüli tényezőknek tulajdonítható jövőbeli események 
kockázatát, aminek következtében maga az utazás semmissé vagy okafogyottá válhat. 

Ez a helyzet elkerülhető lett volna egy lemondási biztosítással, amelyet maguk a 
légitársaságok is gyakran felkínálnak, illetve amely függetlenül is megvásárolható. Logikus, 
hogy egy ilyen biztosítás járulékos költségeket eredményez, ezért annak mindenkor 
opcionálisnak kell maradnia.
  
Következtetés

A petíció benyújtója által felvázolt helyzet – noha sajnálatos – nem kíván célzott szabályozási 
intézkedést. A légi utasok jogainak védelmére szolgáló egyedi szabályok – például a 
261/2004/EK és az 1008/2008/EK rendeletben foglaltak – sérelme nélkül, minden olyan 
intézkedést, amely korlátozná a légi fuvarozók arra irányuló képességét, hogy szabadon 
meghatározzák légi vitel- és tarifadíjaikat, illetve a kapcsolódó feltételeket, alaposan meg kell 
vizsgálni a verseny olyan jellegű torzulásának elkerülése érdekében, ami végül ellentétes 
lenne a fogyasztók érdekeivel, mégpedig azáltal, hogy csökkentené a rendelkezésre álló 
lehetőségeket, a légi közlekedéshez való hozzáférést, a légitársaságok közötti versenyt, és 
végső soron növelné az árakat, illetve csökkentené a termelékenységet.


