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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1282/2011 af Frej Mikael Valdemar Holmberg, finsk 
statsborger, om anvendelsen af forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles 
bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved 
boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser

1. Sammendrag

Andrageren bestilte flybilletter hos det polske lavprisselskab Wizz Air. Selskabet aflyste den 
sidste strækning fra Warszawa til Turku og indsatte i stedet en flyvning fra Gdansk til Turku. 
Andrageren krævede erstatning, men modtog kun delvis kompensation for de ekstra 
omkostninger, han pådrog sig, fordi den flyvning, han valgte, ikke var med et 
lavprisluftfartsselskab. Han bestrider, at dette argument er i overensstemmelse med 
forordningen, især når der ikke er noget lavprisalternativ. Han fremsætter nogle forslag til 
forbedringer af forordningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012.

I henhold til artikel 5 og 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 
11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer 
ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af 
forordning(EØF) nr. 295/911 har en passager ret til bistand med omlægning af rejsen under 
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"sammenlignelige rejseforhold" i situationer, hvor passagerens fly aflyses med kort varsel.  

Efter Kommissionens opfattelse omfatter sammenlignelige rejseforhold transport på samme 
klasse som den klasse, hvortil billetten var købt (dvs. fra økonomiklasse til økonomiklasse). 
Forordningen skelner ikke mellem lavprisselskaber og andre typer luftfartsselskaber.

Artikel 16.2.1 i Wizz Air's Almindelige Transportbetingelser, hvori det hedder, at omlægning 
af en rejse kun vil blive tilbudt med selskabets egne eller et andet lavprisselskabs fly, synes 
derfor ikke at opfylde dette krav og synes at stride mod bestemmelsen om 
ansvarsbegrænsning i forordningens artikel 15 og derfor at være ugyldig.

Det påhviler medlemsstaterne at gennemføre forordningen og håndhæve den over for 
luftfartsselskaberne. I det her foreliggende tilfælde henhører sagen under kompetenceområdet 
for det polske nationale håndhævelsesorgan, som kan kontaktes på følgende adresse:

Kommissionen for Passagerrettigheder
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Polen
Telf.: +48 (22) 520 74 84
Fax: +48 (22) 520 73 47
http://www.ulc.gov.pl/kopp@ulc.gov.pl

Alternativt vil passagerer måske ønske at søge retshjælp og anlægge sag ved en national 
domstol, da kun sidstnævnte kan tildele kompensation under omstændigheder af den her 
omhandlede type.   Med hensyn hertil er det værd at henlede opmærksomheden på forordning 
(EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure1, 
hvorved der indførtes en europæisk procedure for bilæggelse af små grænseoverskridende 
tvister af denne art. Passagerer bør være opmærksomme på, at der gælder frister for 
indbringelse af en sag for en domstol, og at de kan fortabe deres ret til at anlægge sag, 
medmindre de gør denne ret gældende inden for en bestemt tidsramme.

Konklusion

På websiden www.airpassengerrights.eu kan andrageren hente yderligere oplysninger om 
passagerers rettigheder i henhold til denne lovgivning.

I henhold til EU-retten er klager som den, andrageren har indgivet, et anliggende for de 
nationale håndhævelsesorganer, der er udpeget i henhold til forordning (EF) nr. 261/2004. 
Alternativt kan andrageren gå direkte til en national domstol. Kommissionen foreslår derfor, 
at andrageren indgiver sin klage til det polske nationale håndhævelsesorgan eller til den 
kompetente nationale domstol.

Hvad angår andragerens forslag til forbedringer af forordningen udtalte Kommissionen i sin 
meddelelse af 19. december 2011 til Europa-Parlamentet og Rådet (En europæisk vision for 
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passagerer: Meddelelse om passagerrettigheder inden for samtlige transportformer (COM 
(2011) 898), at den i sin kommende konsekvensanalyse ville undersøge, hvorledes forordning 
(EF) nr. 261/2004 om luftfartspassagerers rettigheder fungerer i praksis. Kommissionen 
lancerede i december 2011 en offentlig høring med det formål at indsamle forslag fra berørte 
parter til en eventuel revision af forordningen. Høringen afsluttedes den 16. marts 2012. På 
basis af resultatet af denne offentlige høring og den kommende konsekvensanalyse agter 
Kommissionen inden udgangen af 2012 at forelægge et forslag til ændring af denne 
forordning. Der er ved arbejdet hermed taget hensyn til størstedelen af de af andrageren 
fremsatte forslag. 


