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bagažo problemą, kurią pateikė Austrijos pilietis Rudolf Karlberger

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl to, kaip oro vežėjai sprendžia neatvykusio keleivių bagažo 
problemą. Anot peticijos pateikėjo, bagažo tvarkymo taisykles oro vežėjai nustato savo 
nuožiūra. Jis prašo Europos Sąjungos imtis griežtų priemonių, kurios priverstų oro vežėjus 
bagažą tvarkyti deramai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.
Komisija norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad galiojančiuose tarptautinės ir ES teisės aktuose 
numatytos taisyklės, apsaugančios oro keleivius su bagažu susijusių problemų atvejais. Šiose 
taisyklėse, t.y. Monrealio konvencijoje1 ir Reglamente 889/20022, perkeliančiame šią 
konvenciją į ES teisę, pateikiamos nuostatos dėl oro vežėjų atsakomybės pamesto, sugadinto 
arba vėluojančio bagažo atvejais.

Su bagažu susijusių problemų atveju keleiviai, esant tam tikroms sąlygoms, gali gauti ne 
didesnę nei 1220 eurų kompensaciją, nebent oro vežėjas sutaria su keleiviu dėl didesnės 
sumos. Už sugadintą arba pamestą bagažą oro linijos neatsako tuo atveju, kai bagažas 
                                               
1 Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (Monrealis, 1999 m. gegužės 28 d.).
2 2002 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 889/2002, pakeičiantis Tarybos 
Reglamentą (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju, OL L 140, 2002.5.30.
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sugadinamas arba pametamas dėl jo prastos kokybės arba broko. Oro linijos už vėluojantį 
bagažą neatsako tada, kai jos ėmėsi visų pagrįstų priemonių, kad išvengtų jo vėlavimo, arba 
kai nebuvo įmanoma tokių priemonių imtis. Rankinio bagažo ir asmeninių daiktų sugadinimo 
atveju oro linijos atsako tik tada, kai jie buvo sugadinti dėl oro linijų kaltės.

Kai bagažas sugadinamas, vėluoja arba yra sunaikinamas, keleiviai visais atvejais turi kuo 
greičiau pateikti skundą raštu. Nustatyta, kad bagažo sugadinimo atveju skundą reikia pateikti 
per 7 dienas, o vėluojančio – per 21 dieną, abiem atvejais skaičiuojama nuo tos dienos, kai 
bagažas buvo gautas.

Kai keleiviai nepatenkinti tuo, kaip jų ieškinį traktuoja oro linijos, jie gali kreiptis teisinės 
konsultacijos ir siekti žalos atlyginimo nacionaliniuose teismuose, kadangi tokiomis 
aplinkybėmis tik jie gali skirti kompensaciją, remdamiesi pirmiau aprašytais galiojančiais 
teisės aktais. Norėdami ginti savo teises, asmenys gali pasinaudoti nacionaline arba Europos 
ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, nustatyta Reglamentu 861/20071. Dėl 
tolesnės pagalbos peticijos pateikėjui Komisija siūlo kreiptis į Europos vartotojų centrą (ECC-
Net) savo gyvenamojoje šalyje. 

Centrų sąrašą galima rasti atsakingo Komisijos departamento (Sveikatos ir vartotojų 
generalinis direktoratas) interneto svetainėje:
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/index_en.htm
Galiausiai Komisija norėtų pabrėžti, kad, pasitelkusi savo 2011 m. gruodžio 1 d. Oro uostų 
srities dokumentų rinkinio pasiūlymą, ji priėmė persvarstytas antžeminių paslaugų, įskaitant 
bagažo tvarkymo paslaugas, taisykles. Komisijos pasiūlymu siekiama pagerinti antžeminių 
paslaugų kokybę ir veiksmingumą. Daugiau informacijos galima rasti adresu: 
http://ec.europa.eu/transport/air/airports/ground_handling_market_en.htm

Išvada

Su bagažo problemomis susiję klausimai buvo aptarti 2011 m. gruodžio – 2012 m. kovo 
mėnesiais konsultuojantis su visuomene dėl galimų Reglamento 261/20042 pataisų. 
Remdamasi šių viešų konsultacijų rezultatais ir būsimu poveikio vertinimu, Komisija ketina 
iki 2012 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl šio reglamento pakeitimų. Į šį pasiūlymą gali būti 
įtrauktos su bagažu susijusios nuostatos ir (arba) prie jo gali būti pridėti Reglamento 889/2002 
pakeitimai. Šiuo atžvilgiu peticijos pateikėjo pateikti pasiūlymai yra labai naudingi.

Kaip pateikiama Komisijos atsakyme į Parlamento klausimą, susijusį su ta pačia tema3, nors 
bagažas pametamas vis rečiau, Komisija ir toliau skatins keleivius geriau susipažinti su 
taisyklėmis ir stebės valstybių narių veiksmus, kad užtikrintų, jog tokių taisyklių būtų 
laikomasi. 

                                               
1 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, įsteigiantis Europos 
ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą (OL L 199, 2007 7 31, p.1).
2 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004 nustatantis bendras 
kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam 
laikui atveju (OL L 46, 2004 2 17, p. 1).
3 E-002711/2012, http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/search.do?language=EN.


