
CM\907489HU.doc PE492.743v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

27.6.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Frej Mikael Valdemar Holmberg finn állampolgár által benyújtott 
1282/2011. számú petíció a visszautasított beszállás és légi járatok törlése 
vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség 
közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendelet 
alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Wizz Air lengyel fapados légitársaságnál foglalt járatokat. A társaság 
az utazása utolsó, Varsó–Ǻbo szakaszát törölte és azt egy Gdansk–Ǻbo járattal helyettesítette. 
A petíció benyújtója kártérítést igényelt járulékos költségeiért, de annak csupán egy részét 
kapta meg, mivel az általa választott opció nem fapados légitársaság járatára szólt. A petíció 
benyújtója vitatja, hogy ez az érv összeegyeztethető lenne az említett irányelvvel, különösen 
amikor nem áll rendelkezésre fapados alternatíva. Emellett néhány javaslatot is tesz a rendelet 
tökéletesítésére.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak 
nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK 
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rendelet1 hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet kimondja, hogy az utasnak jogában áll segítséget kapni az 
átfoglaláshoz „összehasonlítható szállítási feltételek” mellett abban az esetben, ha a járatot 
röviddel a felszállás előtt törlik.

A Bizottság véleménye szerint az összehasonlítható szállítási feltételekbe beletartozik az 
ugyanolyan osztályon történő utazás, mint amilyenre a megvásárolt jegy szólt (tehát 
turistaosztályra szóló jegy esetén turistaosztályon). A rendelet nem tesz különbséget fapados 
és más típusú légitársaságok között.

A Wizz Air Általános Szállítási Feltételeinek 16.2.1 bekezdése, amely szerint átfoglalás csak 
a saját „vagy más fapados légitársaság” járataira lehetséges, nem felel meg ennek az 
előírásnak, és ellentétes a rendelet 15. cikkében foglalt „korlátozás kizárásával”, és így 
semmisnek tekintendő.

A tagállamok felelősek a rendelet alkalmazásáért és a légitársaságokkal való betartatásáért.
Ebben az esetben az ügy a lengyel nemzeti végrehajtó szerv joghatósága alá tartozik, 
amelynek elérhetőségei:

Utasok Jogaival Foglalkozó Bizottság
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warsaw 
Poland 
Tel.: +48 (22) 520 74 84
Fax: +48 (22) 520 73 47
http://www.ulc.gov.pl/kopp@ulc.gov.pl

Az is lehetséges, hogy az utasok jogi tanácsot kérnek, és a nemzeti bíróság elé viszik az 
ügyüket, mivel csak ez tud ilyen körülmények között kártérítést megítélni számukra. Ebben a 
vonatkozásban érdemes megemlíteni a kis értékű követelések európai eljárásának 
bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK számú rendeletet2, amely egységes 
európai eljárást alakított ki az ilyen típusú, határokon átnyúló kisebb viták rendezésére. Az 
utasoknak tudatában kell lenniük annak, hogy az ügy bíróság elé vitelének időbeli korlátai 
vannak, és elveszíthetik a jogi lépésekhez való jogukat, amennyiben azt nem a meghatározott 
időkereten belül érvényesítik.

Következtetés

A petíció benyújtójának a fent említett jogszabály által biztosított jogairól további információt 
nyújt a www.airpassengerrights.eu weboldal.

Az uniós jog szerint a petíció benyújtójának panaszához hasonló panaszok a 261/2004/EK 
rendelet értelmében kijelölt nemzeti végrehajtó szervekhez tartoznak, vagy pedig a petíció 
benyújtója fordulhat közvetlenül a nemzeti bírósághoz is. A Bizottság tehát azt javasolja, 
hogy a petíció benyújtója nyújtsa be panaszát a lengyel nemzeti végrehajtó szervhez vagy az 
                                               
1 HL L 46, 2004.2.17., 1. o.
2 HL L 199., 2007.7.31., 1. o.
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illetékes nemzeti bírósághoz.

A petíció benyújtójának a rendelet tökéletesítésére vonatkozó javaslatait illetően a Bizottság 
az Európai Parlamenthez intézett 2011. december 19-i közleményében (Az utasérdekek 
európai perspektívája: Közlemény a különböző közlekedési módokban érvényesülő 
utasjogokról – (COM(2011)0898)) kijelentette, hogy a soron következő hatásvizsgálat során 
felül fogja vizsgálni a 261/2004/EK rendelet működését a légi közlekedésben részt vevő 
utasok jogait illetően. A Bizottság 2011 decemberében nyilvános konzultációt indított, hogy 
javaslatokat gyűjtsön össze az érintett szereplőktől a rendelet lehetséges felülvizsgálatát 
illetően, mely 2012. március 16-án ért véget. A nyilvános konzultáció eredménye és a soron 
következő hatásvizsgálat alapján a Bizottság 2012 végéig javaslatot szándékozik tenni a 
rendelet módosítására. A petíció benyújtója által tett javaslatok többsége a Bizottság 
javaslatának részét képezi. 


