
CM\911569HU.doc PE494.731v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

30.8.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Rudolf Karlberger osztrák állampolgár által benyújtott 1336/2011. számú 
petíció az utasok eltűnt csomagjainak a légitársaságok által történő 
kezeléséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja azt, ahogyan a légitársaságok az eltűnt csomagokat kezelik. 
A petíció benyújtója szerint a légitársaságok saját belátásuk szerint járnak el. Szigorúbb uniós 
intézkedéseket sürget annak érdekében, hogy a légi fuvarozók megfelelő eljárások 
alkalmazására kényszerüljenek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A Bizottság rámutat arra, hogy a jelenlegi nemzetközi és uniós jogszabályok a poggyászokkal 
kapcsolatos problémák esetére rendelkezéseket tartalmaznak az utasok védelmére. Ezek közé 
tartozik a Montreali Egyezmény1 és az egyezményt az uniós jogba átültető 889/2002/EK 
rendelet2, amely rendelkezéseket tartalmaz a légi fuvarozóknak a poggyász elvesztése, 

                                               
1 Egyezmény a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítéséről (Montreal, 1999. 
május 28.).
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. május 13-i 889/2002/EK rendelete a légi fuvarozók balesetek esetén 
fennálló felelősségéről szóló 2027/97/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 140., 2002.5.30., 2. o.).



PE494.731v01-00 2/3 CM\911569HU.doc

HU

károsodása vagy késése esetén fennálló felelősségéről.

A poggyásszal kapcsolatos problémák esetén az utasok bizonyos feltételek mellett kártérítésre 
jogosulhatnak, amelynek felső határa körülbelül 1220 euró, hacsak a fuvarozó és az utas nem 
egyezett meg ennél magasabb összeghatárban. A poggyász károsodása vagy elvesztése 
tekintetében a légitársaság nem felelős a poggyász eredendő minőségéből, illetve hibájából 
származó kárért vagy elvesztésért. A poggyász késése esetén a légitársaság nem tartozik 
felelősséggel, ha minden ésszerű intézkedést megtett a poggyász késéséből eredő kár 
elkerülése érdekében, vagy lehetetlen volt ilyen intézkedéseket hozni. Kézipoggyász esetén –
beleértve a személyes tárgyakat – a légitársaság csak akkor felelős a kárért, ha az saját 
hibájából következett be.

Amennyiben a poggyász károsodott, késett, elveszett vagy megsemmisült, az utasnak minden 
esetben a lehető leghamarabb írásban kell értesítenie a légitársaságot. A poggyász károsodása 
esetén hétnapos, késése esetén pedig 21 napos panasztételi határidő alkalmazandó, amelyet 
mindkét esetben a poggyász kézhezvételétől számítanak.

Amennyiben az utasok nem elégedettek panaszuk légitársaság általi kezelésével, jogi 
tanácsadásért és jogorvoslatért a nemzeti bíróságokhoz fordulhatnak, mivel ilyen esetekben 
csak ők nyújthatnak kártérítést a fent említett jelenlegi szabályok alapján. Jogaik 
érvényesítése érdekében az utasok például igénybe vehetik a kis értékű követelések európai 
eljárását, amely a 861/2007/EK rendelettel1 jött létre. A Bizottság azt javasolja, hogy a petíció 
benyújtója – amennyiben további segítségre van szüksége – vegye fel a kapcsolatot a lakhelye 
szerinti országban működő Európai Fogyasztói Központtal. 

A központok listája megtalálható a Bizottság illetékes szervezeti egységének (Egészség- és 
Fogyasztóügyi Főigazgatóság) weboldalán:
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/index_en.htm

Végezetül a Bizottság rámutat arra, hogy a „repülőterekkel foglalkozó csomagra” irányuló 
2011. december 1-jei javaslata keretében a Bizottság előirányozta a földi kiszolgálásra és azon 
belül a poggyászkezelési szolgáltatásokra vonatkozó szabályok felülvizsgálatát. A Bizottság 
javaslatának célja a földi kiszolgálás minőségének és hatékonyságának javítása. További 
információ a következő weboldalon érhető el: 
http://ec.europa.eu/transport/air/airports/ground_handling_market_en.htm

Következtetés

A poggyászokkal kapcsolatos problémákat érintő kérdéseket felvették azon nyilvános 
konzultáció témái közé, amelyet a Bizottság 2011. december 19. és 2012. március 11. között 
tartott a 261/2004/EK rendelet2 esetleges felülvizsgálatáról. A nyilvános konzultáció 
eredményei és a készülő hatásvizsgálat alapján a Bizottság 2012 végéig javaslatot kíván tenni 
az említett rendelet módosítására. A javaslat a poggyászokkal kapcsolatos rendelkezéseket is 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékű követelések európai 
eljárásának bevezetéséről (HL L 199., 2007.7.31., 1.o.).
2 Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) a visszautasított beszállás és légi 
járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak 
megállapításáról (HL L 46., 2004.2.17., 1.o.).
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magában foglalhat, és/vagy a 889/2002/EK rendelet módosításait is tartalmazhatja. Ezzel 
összefüggésben a petíció benyújtója által tett javaslatok rendkívül hasznosak voltak.

Mindeközben a Bizottság – amint azt egy hasonló témájú parlamenti kérdésre adott 
válaszában is kifejtette1 – annak ellenére, hogy az elveszett poggyászok száma csökkenő 
tendenciát mutat, folytatni fogja az alkalmazandó szabályok utasok körében történő 
tudatosítását, és figyelemmel kíséri a szabályok alkalmazásának biztosítására irányuló 
tagállami fellépéseket.

                                               
1 E-002711/2012, http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/parliamentary-questions.html.


