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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0322/2011, którą złożył Josep Miquel Gascon Baz (Hiszpania) 
w sprawie rzekomej odmowy Air France dotyczącej wymiany biletów 
lotniczych do Japonii 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję nabył przez Internet od linii lotniczych Air France cztery bilety lotnicze 
do Japonii dla siebie i swojej rodziny jeszcze przed awarią jądrową w tym kraju. 
Po skontaktowaniu się z liniami lotniczymi odmówiły one wymiany biletów i zmiany miejsca 
przeznaczenia, stwierdzając, że taka zamiana nie jest możliwa w przypadku zakupionych 
biletów elektronicznych tego rodzaju. Składający petycję zwraca się nie tylko o udzielenie 
pomocy w rozwiązaniu swojego problemu, lecz także wzywa Unię Europejską do przyjęcia 
prawodawstwa w celu zapobiegania takiemu postępowaniu linii lotniczych, które jest 
szkodliwe z punktu widzenia interesów obywateli. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Składający petycję prezentuje nietypowy przypadek, w którym zmienne warunki w kraju 
docelowym zaistniałe po zakupie biletu wpłynęły na zmianę decyzji składającego petycję. 
Informacje dostarczone przez składającego petycję wydają się wskazywać, że nie istnieją 
dowody na to, aby działania przewoźnika naruszały prawo UE lub wymagały podjęcia działań 
legislacyjnych. Należy podkreślić, że ani linie lotnicze, ani władze japońskie nie podjęły 
decyzji o anulowaniu lotu lub zamknięciu lotniska docelowego ze względu na charakter 
incydentu atomowego, do którego odnosi się składający petycję. 
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Należy podkreślić, że ocena potencjalnego zagrożenia związanego z podróżą do 
poszczególnych obszarów dotkniętych kryzysem oraz wynikające z niej ostrzeżenia dla 
podróżujących leżą w gestii państw członkowskich, które mogą w różny sposób oceniać dane 
ryzyko i udzielać pasażerom różnych wskazówek, tak jak to miało miejsce w przypadku 
sytuacji zaistniałej w Japonii. W celu uzyskania informacji na temat ostrzeżeń dla 
podróżujących pasażerowie powinni odwiedzić strony internetowe poświęcone ochronie 
konsularnej obywateli UE:

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

W przypadku gdy rządy wydają oficjalne ostrzeżenia dla podróżujących, linie lotnicze mogą 
wykazać dobrą wolę i zwrócić koszty pasażerom, którzy nie zdecydują się na podróż, mimo 
że nie są do tego zobowiązane na mocy prawa właściwego. W każdym przypadku 
podróżujący powinni kontaktować się bezpośrednio z liniami lotniczymi. Stosunek pomiędzy 
składającym petycję a liniami lotniczymi jest regulowany przez warunki istniejącej między 
nimi umowy transportowej. Prawo UE wymaga, aby warunki te były jasno określane przed 
zakupem, nie narzuca jednak konkretnej ich treści. Na podstawie otrzymanych informacji 
wydaje się, że bilety zakupione przez składającego petycję podlegały ograniczeniom 
w zakresie możliwości dokonywania zmian, a nawet anulowania rezerwacji. Można logicznie 
założyć, że warunki te stanowiły podstawę dla obniżenia ceny samego biletu w stosunku 
do innych biletów, sprzedawanych na elastyczniejszych warunkach. Zaakceptowawszy 
te warunki, składający petycję przyjął do wiadomości ryzyko wystąpienia w przyszłości 
zdarzeń niewynikających z winy linii lotniczych, w obliczu których podróż mogła stać się 
bezcelowa lub bezzasadna. 

Jest to sytuacja, której można było uniknąć dzięki ubezpieczeniu na wypadek anulowania 
podróży, które jest często proponowane przez same linie lotnicze, a które można również 
zakupić we własnym zakresie. Zważywszy na to, że polisa taka stanowi dodatkowy koszt, 
jej wykupienie powinno zawsze być fakultatywne.

Wnioski

Sytuacja przedstawiona przez składającego petycję, bez względu na jej niedogodność, nie 
wymaga podjęcia specjalnych działań legislacyjnych. Bez uszczerbku dla szczegółowych 
przepisów chroniących prawa pasażerów linii lotniczych, na przykład rozporządzenia 
nr 261/2004 oraz 1008/2008 każde działanie ograniczające możliwość swobodnego określania 
przez przewoźników taryf i stawek lotniczych oraz warunków z nimi związanych powinno 
być uważnie rozpatrywane w celu uniknięcia zakłóceń, które ostatecznie byłyby sprzeczne 
z interesem konsumenta, gdyż ograniczyłyby liczbę dostępnych możliwości, dostęp 
do transportu lotniczego, konkurencję pomiędzy liniami lotniczymi, a w efekcie 
doprowadziłyby do podniesienia ceny i obniżenia produktywności.


