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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1282/2011, внесена от Frej Mikael Valdemar Holmberg, с финландско 
гражданство, относно прилагането на Регламент 261/2004/EC относно 
създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при 
отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е резервирал полети с Wizz Air, полска нискотарифна 
авиокомпания. Авиокомпанията е отменила последния етап на пътуването от Варшава 
до Або и го е заменила с полет от Гданск до Або. Вносителят на петицията твърди, че е 
получил само частична компенсация за направените допълнителни разходи, тъй като 
полетът, който е избрал, не е бил на нискотарифен превозвач. Той оспорва 
съответствието на този аргумент с регламента, особено, когато няма нискотарифна 
алтернатива. Той прави някои предложения за подобряване на регламента.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 юни 2012 г.

Членове 5 и 8 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 
11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на 
пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за 
отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/911, постановяват, че пътникът има право на помощ 
с „пренасочване, при сравними транспортни условия“ в случаи, когато техният полет е 
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отменен след кратко предизвестие.  

Комисията счита, че сравними транспортни условия би означавало превоз в същата 
класа за закупения билет (т.е. икономична за икономична). Регламентът не прави 
разграничение между нискотарифни и други видове авиокомпании.

Член 16.2.1 от общите условия за превоз на Wizz Air, който гласи, че пренасочване ще 
бъде предлагано само на негова "или на други нискотарифни авиокомпании“ изглежда 
неотговоря на това изискване и изглежда противоречи на недопускането на дерогации в 
член 15 от регламента, и следователно се счита за нищожен и недействителен.

Държавите членки отговарят за прилагането и съблюдаването на регламента по 
отношение на авиокомпаниите.  В този случай въпросът би попаднал в 
компетентността на полския национален правоприлагащ орган, със следния адрес:

Комисия за правата на пътниците
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warsaw
Полша
Тел.: +48 (22) 520 74 84
Факс: +48 (22) 520 73 47
http://www.ulc.gov.pl/kopp@ulc.gov.pl

Като алтернатива, пътниците могат да пожелаят да потърсят юридически съвет и да 
отнесат своето дело пред национален съд, тъй като само той може да постанови 
обезщетение при такива обстоятелства.  В това отношение следва да се отбележи, че се 
споменават Регламент (ЕО) № 861/2007 от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска 
процедура за искове с малък материален интерес1, който установява европейска 
процедура за уреждане на малки трансгранични спорове от подобен характер.  
Пътниците следва да са наясно, че съществуват срокове за завеждане на дело в съда и 
те могат да загубят правото си да предприемат правни действия, освен ако не ги заявят 
в рамките на определен срок.

Заключение

Уебсайтът www.airpassengerrights.eu предоставя на вносителя с допълнителна 
информация относно неговите права по силата на това законодателство.

Съгласно правото на ЕС, жалбите, като тази на вносителя, са предмет на националните 
правоприлагащи органи (НПО), назначени съгласно Регламент (ЕО) № 261/2004, или в 
противен случай вносителят може да се обърне пряко към национален съд. Ето защо 
Комисията предлага ищецът да отнесе своята жалба до полския НПО или до 
компетентния национален съд.

На предложението на вносителя за подобряване на законодателството, Комисията в 
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своето съобщение до Европейския парламент от 19.12.2011 г. (Европейска перспектива 
за пътниците:  Съобщение относно правата на пътниците за всички видове транспорт 
(COM (2011) 898), Комисията изтъкна, че в своята предстояща оценка на въздействието 
ще преразгледа функционирането на Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския 
Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила 
за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или 
голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91. През декември 
2011 г. Комисията стартира обществено допитване, за да събере предложения от страна 
на заинтересованите страни относно преразглеждането на регламента, което приключи 
на 16 март 2012 г .  Въз основа на резултата от това обществено допитване и 
последващата оценка на въздействието, Комисията възнамерява да внесе предложение 
за изменение на настоящия регламент до края на 2012 г.  По-голямата част от 
предложенията, които вносителят представи са били обхванати в процеса на работа. 


