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Tema: Peticija Nr. 1282/2011 dėl Reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio 
bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir 
skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, taikymo, kurią 
pateikė Suomijos pilietis Frej Mikael Valdemar Holmberg

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas užsisakė bilietus pigių skrydžių oro transporto bendrovėje „WIZZ Air“ 
Lenkijoje. Bendrovė atšaukė paskutinį skrydžio etapą iš Varšuvos į Abą ir pakeitė jį skrydžiu 
iš Gdansko į Abą. Peticijos pateikėjas pateikė skundą ir gavo tik dalinę kompensaciją už 
papildomas išlaidas, nes jo pasirinktą skrydį vykdė nepigių skrydžių bendrovė. Jis tvirtina, 
kad šis argumentas neatitinka reglamento, ypač dėl to, kad nėra galimybės pasirinkti žemų 
kainų. Jis pateikia keletą pasiūlymų, kaip patobulinti reglamentą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

2004 m. vasario 11d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, 
nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir 
skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui ir panaikinančio Reglamentą (EEB) 
Nr. 295/911, 5 ir 8 straipsniuose teigiama, kad keleivis turi teisę gauti pagalbą su kitu 
maršrutu „panašiomis kelionės sąlygomis“ tais atvejais, kai jų skrydis atšaukiamas per trumpą 
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laiką.  

Komisija mano, kad panašios transporto sąlygos apimtų vežimą tos pačios klasės sąlygomis, 
kaip įsigytas bilietas (t. y. ekonominę ir ekonominę). Reglamente nedaromas skirtumas tarp 
pigių ir kitų rūšių aviakompanijų.

„Wizz Air“ bendrųjų vežimo sąlygų 16 straipsnio 2 dalies 3 punkte teigiama, kad keičiant 
maršrutą siūlomos savų „ar kitų pigių oro linijų skrydžių paslaugos“, todėl tai neatitinka šio 
reikalavimo ir, prieštarauja reglamento 15 straipsniui, todėl yra niekinis ir negaliojantis.

Valstybės narės yra atsakingos už reglamento taikymą ir vykdymo užtikrinimą aviakompanijų 
atžvilgiu. Šiuo atveju klausimas tenka Lenkijos nacionalinės vykdomosios institucijos, su 
kuria gali būti susisiekta žemiau pateiktu adresu, jurisdikcijai:

Keleivių teisių komisija
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warsaw
Lenkija
Telefonas +48 (22) 520 74 84
Fakso Nr.: +48 (22) 520 73 47
http://www.ulc.gov.pl/kopp@ulc.gov.pl

Kita vertus, keleiviai gali kreiptis teisinio patarimo ir pateikti savo bylą nacionaliniame 
teisme, o pastarasis tokiomis aplinkybėmis gali skirti kompensaciją. Šiuo atžvilgiu reikia 
paminėti 2007 m. liepos 11 d. reglamentą (EB) Nr. 861/2007, nustatantį Europos ieškinių dėl 
nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą1, kuriuo įsteigiamas susitarimas dėl europinės 
procedūros mažų tarpvalstybinių ginčų sprendimui. Keleiviai turėtų žinoti, kad yra terminai 
iškelti bylą teisme, ir jie gali prarasti savo teisę imtis teisinių veiksmų, jei jų nesiima per tam 
tikrą laiką.

Išvada

Svetainė www.airpassengerrights.eu suteikia peticijos pateikėjui daugiau informacijos apie jų 
teises pagal šį teisės aktą.

Pagal ES teisės aktus, tokie skundai kaip peticijos pateikėjo, priklauso nacionalinių vykdymą 
užtikrinančių įstaigų kompetencijai (NVUĮ) pagal reglamentą (EB) Nr. 261/2004, arba 
peticijos pateikėjas gali kreiptis tiesiai į nacionalinį teismą. Todėl Komisija siūlo, kad 
peticijos pateikėjas teiktų savo skundą Lenkijos NVUĮ arba kompetentingam nacionaliniam 
teismui.

Dėl peticijos pateikėjo pasiūlymų siekiant patobulinti šį reglamentą, Komisija savo 2011 m. 
gruodžio 19 d. komunikate Europos Parlamentui (Europos keleivių teisių vizijos. 
Komunikatas dėl visų rūšių transporto keleivių teisių (COM (2011) 898) pareiškė, kad ji 
peržiūrės dabartinį reglamentą (EB) Nr. 261/2004 dėl keleivių teisių keliaujant oru savo 
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būsimame poveikio vertinime. Komisija 2011 m. gruodžio mėn. pradėjo viešas konsultacijas 
ir rinkti iš suinteresuotųjų šalių pasiūlymus dėl galimų reglamento pataisų, kurios baigtos 
2012 m. kovo 16 d.  Remdamasi šių viešų konsultacijų ir būsimu poveikio vertinimu, 
Komisija ketina iki 2012 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl šio reglamento pakeitimų . Bus 
atsižvelgta į daugumą peticijos pateikėjo pateiktų pasiūlymų. 


