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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1336/2011 af Rudolf Karlberger, østrigsk statsborger, om 
luftfartsselskaberne behandling af passagerers bagage, der ikke ankommer til 
bestemmelsesstedet

1. Sammendrag

Andrageren klager over den måde, hvorpå luftfartsselskaberne behandler den bagage, der ikke 
ankommer til bestemmelsesstedet. Ifølge andrageren behandler luftfartsselskaberne sådan 
bagage efter eget forgodtbefindende. Han anmoder indtrængende EU om at tvinge 
luftfartsselskaberne til at følge behørige procedurer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26 marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Kommissionen vil gerne påpege, at eksisterende international lovgivning og EU-lovgivning 
fastsætter regler om beskyttelse af flypassagerer i tilfælde af problemer i forbindelse med 
bagage. Det drejer sig om Montreal-konventionen1 og forordning nr. 889/20022, der 
gennemfører konventionen i EU-lovgivningen, som indeholder bestemmelser om 
luftfartsselskabets erstatningsansvar i tilfælde af bortkommet, beskadiget eller forsinket 
bagage.

                                               
1 Konvention om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring (Montreal, 28. maj 1999).
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 889/2002 af 13. maj 2002 om ændring af Rådets forordning 
(EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker, EFT L 140 af 30.5.2002, s. 2..
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I tilfælde af bagageproblemer, kan passagererne på visse betingelser have ret til erstatning, 
som er begrænset til ca. 1220 EUR, medmindre der er blevet aftalt en højere grænse mellem 
luftfartsselskabet og passageren. Luftfartsselskabet er ikke ansvarlig for beskadiget eller 
bortkommet bagage, hvis skaden eller tabet skyldes en iboende kvalitet eller fejl ved bagagen. 
Luftfartsselskabet er ikke ansvarlig for forsinket bagage, når det har truffet alle rimelige 
forholdsregler for at undgå skader som følge af forsinkelsen af bagagen, eller når det var 
umuligt at træffe sådanne forholdsregler. I tilfælde af håndbagage, herunder personlige 
ejendele, er luftfartsselskabet kun ansvarlig, hvis luftfartsselskabet har forårsaget skaden.

Hvis bagagen er beskadiget, forsinket, bortkommet eller ødelagt, skal passagererne i alle 
tilfælde hurtigst muligt underrette luftfartsselskabet skriftligt. I tilfælde af beskadiget bagage 
gælder en klagefrist på 7 dage, og i tilfælde af forsinkelse gælder en klagefrist på 21 dage, i
begge tilfælde regnet fra den dag, hvor bagagen er stillet til rådighed for passageren.

Hvis passagerer ikke er tilfredse med luftfartsselskabets behandling af deres krav, kan de søge 
juridisk rådgivning og anlægge sag ved de nationale domstole, da det kun er dem, der i 
sådanne tilfælde kan tilkende erstatning i henhold til de eksisterende regler beskrevet ovenfor. 
Med henblik på at gøre deres rettigheder gældende, kan passagerer f.eks. anvende en national 
eller europæisk småkravsprocedure (indført ved forordning nr. 861/20071). For yderligere 
bistand, foreslår Kommissionen, at andrageren tager kontakt med det europæiske 
forbrugercenter (ECC-Net) i bopælslandet.

En liste over centrene er tilgængelig på webstedet for den ansvarlige tjenestegren i 
Kommissionen (Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere):

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_da.htm

Endelig vil Kommissionen gerne understrege, at inden for rammerne af sit forslag af 1. 
december 2011 om en "lufthavnspakke", fremlagde Kommission en revision af 
bestemmelserne om groundhandlingydelser, herunder bagagehåndtering. Kommissionens 
forslag har til formal at forbedre kvaliteten og effektiviteten af groundhandlingydelser. 
Yderligere oplysninger findes på: 
http://ec.europa.eu/transport/air/airports/ground_handling_market_en.htm

Konklusion

Spørgsmål vedrørende bagageproblemer blev medtaget i den offentlige høring om en eventuel 
revision af forordning nr. 261/20042, der blev gennemført af Kommissionen fra den 19. 
december 2011 til den 11. marts 2012. På grundlag af resultaterne af den offentlige høring og 
den kommende konsekvensanalyse, vil Kommissionen fremsætte et forslag til ændring af 
denne forordning inden udgangen af 2012. Dette forslag kunne omfatte bestemmelser 
vedrørende bagageproblemer og/eller være ledsaget af ændringsforslag til forordning nr. 
889/2002. De forslag, som andrageren har fremlagt, er meget nyttige i denne sammenhæng.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk 
småkravsprocedure (EUT L 199 af 31.7.2007 s. 1).
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om 
kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser 
(EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1).
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I mellemtiden, som anført i sit svar på en parlamentarisk forespørgsel om samme emne1, vil 
Kommissionen, selv om antallet af mistet bagage er aftagende, fortsætte med at fremme 
passagerernes opmærksomhed på de gældende regler og overvåge medlemsstaternes tiltag 
med henblik på at sikre, at sådanne reglerne overholdes. 

                                               
1 E-002711/2012, http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-
002711&language=EN


