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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia internetu sau ir savo šeimos nariams nupirkęs keturis skrydžio į 
Japoniją bilietus „Air France“ oro linijomis; bilietai buvo nupirkti iki Japoniją sukrėtusios 
branduolinės avarijos. Susisiekus su minėta oro linijų įmone, ji atsisakė pakeisti bilietus į kitą 
kelionės tikslo vietą teigdama, kad nėra galimybės pakeisti elektroniniu būdu pirkto bilieto. 
Peticijos pateikėjas prašo ne tik padėti išspręsti jam kilusią problemą, bet ir kad Europos 
Sąjunga patvirtintų teisės aktus, užkertančius kelią tokiems oro linijų įmonių veiksmams, 
kuriais pažeidžiami piliečių interesai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. birželio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Peticijos pateikėjas pateikė svarstyti neįprastą atvejį, kai dėl pasikeitusių sąlygų kelionės 
tikslo šalyje, susiklosčiusių jau įsigijus bilietą, jis pakeitė nuomonę dėl kelionės. Remiantis 
peticijos pateikėjo suteikta informacija negalima teigti, kad vežėjo veiksmais pažeidžiami 
ES teisės aktai ar kad dėl jų reikėtų imtis teisinių veiksmų. Pažymėtina, kad nei oro linijų 
įmonė, nei Japonijos valdžios institucijos, atsižvelgusios į peticijos pateikėjo nurodyto 
branduolinio įvykio pobūdį, nepriėmė sprendimo atšaukti šį skrydį ar uždaryti kelionės tikslo 
oro uostą.
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Pažymėtina, kad galimo pavojaus keliauti į konkrečią krizės teritoriją vertinimas ir vėlesni 
įspėjimai dėl kelionių į šias teritorijas priskiriami valstybių narių atsakomybės sričiai, o jos 
gali skirtingai įvertinti esamą riziką ir duoti keleiviams skirtingų patarimų, kaip buvo padėties 
Japonijoje atveju. Informacijos, susijusios su įspėjimais dėl kelionių, keleiviams patariama 
ieškoti ES piliečių konsulinės apsaugos portale adresu

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

Vyriausybėms pateikus oficialius įspėjimus dėl kelionių, oro linijų įmonės gali parodyti 
geranoriškumą ir keleiviams, nusprendusiems nekeliauti, grąžinti sumokėtus pinigus, nors 
pagal taikytinos teisės aktus jos to daryti neprivalo. Bet kuriuo atveju keleiviams patariama 
tiesiogiai susisiekti su oro linijų įmone. Iš tikrųjų peticijos pateikėjo ir oro linijų įmonės 
santykiai reglamentuojami jų sudarytos vežimo sutarties nuostatomis ir sąlygomis. Pagal 
ES teisės aktus reikalaujama aiškiai išdėstyti šias nuostatas ir sąlygas prieš įsigyjant bilietus, 
tačiau jais nenustatytas konkretus šių nuostatų ir sąlygų turinys. Iš pateiktos informacijos 
matyti, kad peticijos pateikėjas, atrodo, įsigijo specialius bilietus, kuriems buvo taikomi tam 
tikri apribojimai, susiję su galimybe keisti ar net atšaukti bilietus. Būtų logiška manyti, kad 
dėl šių sąlygų minėtas bilietas kainavo pigiau, palyginti su kitais bilietais, kuriems taikomos 
lankstesnės sąlygos. Peticijos pateikėjas, sutikęs laikytis šių nuostatų ir sąlygų, prisiėmė 
riziką, susijusią su būsimais įvykiais, dėl kurių jo kelionė gali tapti beprasmė ar nebeaktuali 
(išskyrus oro linijų įmonės kompetencijai priskirtinus įvykius).

Tokios padėties būtų buvę galima išvengti įsigijus kelionės atšaukimo draudimo polisą, kurį 
dažnai siūlo pačios oro linijų įmonės arba jį galima nusipirkti atskirai. Mąstant logiškai, dėl 
tokio draudimo poliso padidėtų bilieto kaina, be to, galimybė įsigyti tokį polisą visada turėtų 
būti pasirenkama laisvai.

Išvada

Dėl peticijos pateikėjo apibūdintos padėties nereikia imtis konkrečių reguliavimo veiksmų ir 
dėl jos telieka apgailestauti. Nepažeidžiant konkrečių oro transporto keleivių teisių apsaugos 
taisyklių, pvz., nustatytų reglamentuose Nr. 261/2004 ir 1008/2008, reikėtų atidžiai 
apsvarstyti visus veiksmus, kuriais gali būti ribojamos vežėjų galimybės laisvai nustatyti oro 
susisiekimo kainas ir tarifus, taip pat jiems taikomas sąlygas, kad būtų išvengta iškraipymų, 
kurie galiausiai neatitiktų vartotojų interesų, nes sumažėtų pasirinkimo galimybės, taip pat 
galimybės naudotis oro transportu, oro transporto įmonių konkurencija, o galiausiai padidėtų 
kainos ir sumažėtų produktyvumas.“


