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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1282/2011, którą złożył Frej Mikael Valdemar Holmberg 
(Finlandia) w sprawie stosowania rozporządzenia nr 261/2004/WE 
ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów 
w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego 
opóźnienia lotów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zarezerwował lot polskimi tanimi liniami WIZZ Air. Przedsiębiorstwo 
anulowało przelot na ostatnim odcinku z Warszawy do Ǻbo i zastąpiło go lotem z Gdańska do 
Ǻbo. Składający petycję wystąpił o odszkodowanie i otrzymał tylko częściowy zwrot 
dodatkowo poniesionych kosztów, ponieważ wybrał lot, który nie był obsługiwany przez 
tanie linie lotnicze. Kwestionuje on zgodność tego argumentu z przedmiotowym 
rozporządzeniem, szczególnie w sytuacji, w której nie było możliwości skorzystania z usług 
taniego przewoźnika. Składający petycję formułuje pewne sugestie dotyczące poprawy 
rozporządzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

W art. 5 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004 z dnia 11 
lutego 2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w 
przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, 
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uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/911 ustanowiono, że pasażer ma prawo otrzymać 
pomoc przy zmianie trasy „na porównywalnych warunkach”, jeżeli lot jest odwołany w 
ostatniej chwili.  

Komisja uważa, że porównywalne warunki obejmują przewóz w takiej samej klasie, na jaką 
zakupiono bilet (czyli klasą ekonomiczną, jeżeli zakupiono bilet na klasę ekonomiczną).
Rozporządzenie nie wprowadza rozróżnienia między tanimi liniami lotniczymi a innymi 
rodzajami linii.

W związku z tym wydaje się, że art. 16.2.1 ogólnych warunków przewozu linii Wizz Air, 
który stanowi, że zaproponuje się zmianę trasy liniami Wizz Air lub „innymi tanimi liniami 
lotniczymi”, nie spełnia tego wymogu i jest sprzeczny z art. 15, w którym mowa o 
niedopuszczalności wyłączeń, a w związku z tym nieważny i niebyły.

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za stosowanie rozporządzenia przez linie lotnicze i 
egzekwowanie jego przepisów.  W tym przypadku sprawa podlega jurysdykcji polskiego 
krajowego organu wykonawczego, z którym należy się kontaktować pod następującym 
adresem:

Komisja Ochrony Praw Pasażerów
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
Polska
Tel.: +48 (22) 520 74 84
Fax: +48 (22) 520 73 47
http://www.ulc.gov.pl/kopp@ulc.gov.pl

Pasażer może ewentualnie zasięgnąć porady prawnej i wnieść sprawę do sądu krajowego, 
ponieważ tylko ten ostatni może przyznać odszkodowanie w podobnej sytuacji.  W związku z 
tym warto wspomnieć o rozporządzeniu (WE) nr 861/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. 
ustanawiającym europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń2, które ustanawia 
europejską procedur rozwiązywania drobnych sporów tego rodzaju. Pasażerowie powinni 
wiedzieć, że możliwości wniesienia sprawy do sądu są ograniczone i że mogą oni stracić 
prawo do podjęcia działań prawnych, jeżeli nie wystąpią z roszczeniami w określonym 
terminie.

Podsumowanie

Na stronie internetowej www.airpassengerrights.eu składający petycję może zasięgnąć 
obszerniejszych informacji o prawach przysługujących mu na podstawie wymienionych 
przepisów.

Zgodnie z prawem unijnym skargi takie jak skarga składającego petycję podlegają 
kompetencji krajowych organów wykonawczych powołanych na mocy rozporządzenia 
261/2004, lecz składający petycje może również skierować sprawę bezpośrednio do sądu 
                                               
1 Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1.
2 Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 1.
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krajowego. W związku z tym Komisja sugeruje składającemu petycję, aby skierował sprawę 
do polskiego krajowego organu wykonawczego lub właściwego sądu krajowego.

W odniesieniu do sugestii składającego petycję dotyczących ulepszenia rozporządzenia, w 
komunikacie z dnia 19 grudnia 2011 r. skierowanym do Parlamentu (Europejska wizja 
dotycząca pasażerów: Komunikat w sprawie praw pasażerów we wszystkich środkach 
transportu (COM(2011) 0898), Komisja stwierdziła, że przy kolejnej ocenie wpływu 
rozporządzenia (WE) nr 261/2004 zbada jego funkcjonowanie w odniesieniu do praw 
pasażerów podróżujących samolotem. Od grudnia 2011 r. do dnia 16 marca 2012 r. Komisja 
przeprowadziła konsultacje społeczne, aby zebrać wnioski zainteresowanych stron w sprawie 
ewentualnego przeglądu rozporządzenia. Na podstawie wyników tych konsultacji 
społecznych oraz zbliżającej się oceny wpływu, Komisja zamierza pod koniec 2012 r. 
przedstawić wniosek mający na celu zmianę tego rozporządzenia. Większość sugestii 
składającego petycję zostały wzięte pod uwagę w ramach tych prac. 


