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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1336/2011, внесена от Rudolf Karlberger, с австрийско гражданство, 
относно начина, по който авиокомпаниите се справят с багажа на пътниците, 
който не пристига по местоназначение

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от начина, по който авиокомпаниите се справят с 
багажа на пътниците, който не пристига по местоназначение. Според вносителя на 
петицията авиолиниите се справят с такъв багаж, както те считат за най-подходящо. 
Той настоятелно призовава ЕС да вземе строги мерки и да накара авиокомпаниите да 
спазват правилните процедури.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 март 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 Август 2012 г..

Комисията би желала да отбележи, че съгласно съществуващото международно и 
европейско законодателство се предвиждат правила за защита на пътниците, ползващи 
въздушен транспорт, в случай на проблеми, свързани с багажа.  Конвенцията от 
Монреал1 и Регламент (ЕО) № 889/20022, с който Конвенцията се транспонира в 

                                               
1 Конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Монреал, 28 май 
1999 г.).
2 Регламент (ЕО) № 889/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 13 май 2002 година за изменение 
на Регламент(ЕО) № 2027/97 на Съвета относно отговорността на въздушните превозвачи в случай на 
произшествия OВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 2.
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правото на ЕС, съдържат разпоредби относно отговорността на въздушния превозвач в 
случай на изгубен, повреден или забавен багаж.

В случай на проблеми, свързани с багажа, пътниците могат при определени условия, да 
имат право на обезщетение, което е ограничено до приблизително 1 220 евро, освен ако 
не е била договорена по-висока граница между превозвача и пътника. За повреден или 
изгубен багаж, авиокомпанията не носи отговорност, ако загубата или повредата е 
причинена от присъщо качество или дефект на багажа. За забавен багаж 
авиокомпанията не носи отговорност, когато е предприела всички разумни мерки за 
предотвратяване на вредите, причинени от забавянето на багажа или в случай че е било 
невъзможно да предприеме такива мерки. По отношение на ръчния багаж, включително 
лични вещи, авиокомпанията носи отговорност само ако вредата е причинена по нейна 
вина.

В случай на повреда, закъснение, погиване или унищожаване на багаж, пътниците 
следва във всички случаи да подадат жалба възможно най-бързо в писмен вид до 
въздушния превозвач. Срок от 7 дни за подаване на жалба се прилага в случай, че 
багажът е бил повреден, и 21 дни в случай на забавяне, и в двата случая считано от 
датата на получаване на багажа.

Когато пътниците не са удовлетворени от разглеждането на жалбата им от страна на  
авиокомпанията, те могат да потърси правен съвет и правна защита чрез националните 
съдилища, тъй като само те могат да присъди обезщетение при такива обстоятелства, 
въз основа на съществуващите правила, описани по-горе. За да отстояват правата си, те 
биха могли да използват пример националната или европейската процедурата за искове 
с малък материален интерес (създаден по силата на Регламент (ЕО) № 861/20071). За 
допълнителна помощ Комисията предлага вносителят на петицията да установи 
контакт с Европейски потребителски център (ECC-Net) в държавата на пребиваване. 

Списък на центровете е на разположение на интернет страницата на отдела в 
Комисията, отговарящ за това (ГД „Здравеопазване и защита на потребителите“):
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/index_en.htm

И накрая, Комисията би искала да подчертае, че в рамките на нейното предложение 
относно „пакета за летищата“ 1.12.2011 г. е представено преразглеждане на правилата 
за наземно обслужване, включително услуги за обработката на багажа. Предложението 
на Комисията има за цел да се подобри качеството и ефективността на наземно 
обслужване. Повече информация може да се намери на адрес: 
http://ec.europa.eu/transport/air/airports/ground_handling_market_en.htm

Заключение

Въпросите, свързани с багажа, са включени в общественото допитване относно 
възможното преразглеждане на Регламент (ЕО) № 261/20042, проведено от Комисията 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на 
европейска процедура за искове с малък материален интерес (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 1).
2 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно 
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от 19 декември 2011 г. до 11 март 2012 г. Въз основа на резултатите от това обществено 
допитване и предстоящата оценка на въздействието, Комисията възнамерява да 
представи предложение за изменение на настоящия регламент до края на 2012 г. Това 
предложение може да включва разпоредби, свързани с багажа и/или да бъде 
придружено от изменения към Регламент (ЕО) № 889/2002. Предложенията, които 
вносителят на петицията е представил, са много полезни в този контекст.

Междувременно, както посочва в отговора си на парламентарен въпрос по същата 
тема1, въпреки че съществува тенденция броят на изгубени багажи да намалява, 
Комисията ще продължи да насърчава повишаването на информираността на 
пътниците относно приложимите правила, и следи действията на държавите членки за 
гарантиране на това, че правилата се прилагат. 

                                                                                                                                                  
създаване на общи правила за обезщетяване и оказване помощ на пътниците при отказ за качване на 
борда на самолета и анулиране или голямо закъснение на полети (ОВ L 46, 17.2.2004 г., стр. 1).
1 E-002711/2012, http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/search.do?language=EN.


