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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1282/2011, ingediend door Frej Mikael Valdemar Holmberg 
(Finse nationaliteit), over de toepassing van Verordening 261/2004/EG tot 
vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan 
luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van 
vluchten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener heeft vluchten geboekt bij WIZZ Air, een Poolse lagekostenmaatschappij. De 
maatschappij annuleerde het laatste deel van de vlucht, van Warschau naar Ǻbo, en bood in 
plaats daarvan een vlucht van Gdansk naar Ǻbo aan. De indiener kreeg na zijn schadeclaim de 
extra kosten die hij hierbij opliep slechts gedeeltelijk vergoed, omdat de door hem gekozen 
vlucht niet met een lagekostenmaatschappij was. Hij stelt dat dit argument strijdig is met de 
verordening, met name wanneer er geen alternatief tegen lage kosten voorhanden is. Hij doet 
enkele voorstellen ter verbetering van de verordening.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

In de artikelen 5 en 8 van Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de 
Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie 
en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van 
vluchten, en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/911, is vastgesteld dat passagiers 
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recht hebben op bijstand in de vorm van een andere vlucht onder 'vergelijkbare 
vervoersvoorwaarden' in situaties waarin hun vlucht op korte termijn is geannuleerd.

De Commissie veronderstelt dat 'vergelijkbare vervoersvoorwaarden' vervoer van dezelfde 
klasse omvatten als het gekochte ticket (dus van economyclass naar economyclass). De 
verordening maakt geen onderscheid tussen lagekostenmaatschappijen en andere 
luchtvaartmaatschappijen.

Artikel 16, lid 2, onder 1), van de algemene vervoersvoorwaarden van Wizz Air, waarin 
wordt gesteld dat er uitsluitend andere vluchten worden aangeboden met de eigen 'of een 
andere lagekostenmaatschappij', lijkt dus niet te voldoen aan deze vereiste en lijkt in strijd te 
zijn met de uitsluiting van ontheffing in artikel 15 van de verordening en derhalve van nul en 
generlei waarde.

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de toepassing en handhaving van de verordening ten 
aanzien van luchtvaartmaatschappijen. In dit geval valt de kwestie onder de bevoegdheid van 
de Poolse handhavingsinstantie, te bereiken via:

Commissie passagiersrechten
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warschau 
Polen 
Tel.: +48 (22) 520 74 84
Fax: +48 (22) 520 73 47
http://www.ulc.gov.pl/kopp@ulc.gov.pl

Daarnaast willen passagiers mogelijk juridisch advies inwinnen en hun zaak voorleggen aan 
een nationaal gerechtshof, aangezien dit de enige instantie is die in dergelijke omstandigheden 
schadevergoedingen kan toekennen. In dit verband dient te worden gewezen op Verordening 
(EG) nr. 861/2007 van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor de 
beslechting van kleine consumentengeschillen1 die een Europese procedure vaststelt voor de 
beslechting van dit soort kleine grensoverschrijdende geschillen. Passagiers moeten zich 
ervan bewust zijn dat geschillen binnen een bepaalde termijn aan een gerechtshof moeten 
worden voorgelegd, en dat zij hun recht om gerechtelijke stappen te ondernemen kunnen 
verliezen als zij dit niet doen binnen de vastgestelde termijn.

Conclusie

Op de website www.airpassengerrights.eu kan indiener meer informatie vinden over 
passagiersrechten op grond van deze wetgeving.

Op grond van de EU-wetgeving worden klachten zoals die van indiener behandeld door de 
nationale handhavingsinstanties (NHI) die zijn aangesteld krachtens Verordening 261/2004. 
De andere mogelijkheid is dat indiener zich rechtstreeks wendt tot een nationaal gerechtshof. 
De Commissie suggereert derhalve dat indiener zijn klacht voorlegt aan de Poolse NHI of de 
bevoegde nationale rechtbank.
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Met betrekking tot indieners voorstellen ter verbetering van de verordening, verklaart de 
Commissie in haar mededeling aan het Europees Parlement van 19.12.2011 (Een Europese 
visie voor passagiers: mededeling over passagiersrechten in alle vervoerswijzen (COM(2011) 
898) dat zij de werking van Verordening (EG) nr. 261/2004 inzake de rechten van passagiers 
die per luchtvervoer reizen, zal herzien in haar volgende effectbeoordeling. In december 2011 
heeft de Commissie een openbare raadpleging op gang gebracht om voorstellen te verzamelen 
van belanghebbende partijen over een mogelijke herziening van de verordening, die op 16 
maart 2012 is afgesloten. Op basis van de resultaten van deze openbare raadpleging en de 
toekomstige effectbeoordeling tracht de Commissie tegen het einde van 2012 een voorstel in 
te dienen tot wijziging van deze verordening. De meeste voorstellen van indiener zijn hierin 
verwerkt.


