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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.8.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1336/2011, którą złożył Rudolf Karlberger (Austria) w sprawie 
sposobu, w jaki linie lotnicze obchodzą się z bagażem, który nie dotarł do 
miejsca przeznaczenia

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, w jaki sposób linie lotnicze obchodzą się z bagażem, który nie 
dotarł do miejsca przeznaczenia. Według składającego petycję linie lotnicze postępują z takim 
bagażem tak, jak im jest wygodnie. Nalega on, by UE wprowadziła rygorystyczne środki, aby 
zmusić linie lotnicze do stosowania odpowiednich procedur.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Komisja pragnie zauważyć, że obowiązujące ustawodawstwo międzynarodowe i unijne 
zapewnia zasady chroniące pasażerów linii lotniczych w razie problemów związanych z 
bagażem. Chodzi o konwencję montrealską1 i rozporządzenie 889/20022 transponujące 
konwencję do prawodawstwa UE, zawierające przepisy dotyczące odpowiedzialności 
przewoźnika lotniczego w razie utraty, uszkodzenia lub opóźnienia bagażu.

                                               
1 Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego 
(Montreal, dnia 28 maja 1999 r.).
2 Rozporządzenie (WE) nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 maja 2002 r. zmieniające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków 
- Dz.U. L 140 z 30.5.2002, s.2.
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W razie problemów z bagażem pasażerowie mogą być pod pewnymi warunkami uprawnieni 
do rekompensaty ograniczonej do ok. 1 220 EUR, chyba że wyższy pułap został ustalony 
między przewoźnikiem a pasażerem. W przypadku zniszczenia lub utraty bagażu linia 
lotnicza nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zniszczenie lub utrata wynika z jakości lub 
defektu bagażu. W przypadku opóźnionego bagażu linia lotnicza nie ponosi 
odpowiedzialności, jeżeli podjęła wszelkie rozsądne kroki w celu uniknięcia szkody 
wynikającej z opóźnienia bagażu lub jeżeli niemożliwe było podjęcie takich kroków. W 
przypadku bagażu podręcznego, w tym rzeczy osobistych, linia lotnicza ponosi 
odpowiedzialność jedynie, jeżeli szkoda wynikła z jej winy.

Jeżeli bagaż zostanie uszkodzony, opóźniony, zagubiony lub zniszczony, pasażer musi w 
każdym przypadku jak najszybciej złożyć pisemną reklamację do przewoźnika. Czas na 
złożenie reklamacji wynosi 7 dni w przypadku uszkodzenia bagażu i 21 dni w przypadku 
opóźnienia, w obydwu przypadkach od daty otrzymania bagażu.

Jeżeli pasażerowie są niezadowoleni z rozpatrzenia swojej skargi przez linię lotniczą, mogą 
zasięgać porady prawnej i dochodzić zadośćuczynienia za pośrednictwem sądów krajowych, 
ponieważ tylko one mogą przyznać rekompensatę w takich okolicznościach na podstawie 
obowiązujących zasad opisanych powyżej. Aby dochodzić swoich praw mogą wykorzystać na 
przykład krajowe lub europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (ustanowione 
rozporządzeniem 861/20071). W celu uzyskania dalszej pomocy Komisja sugeruje 
składającemu petycję skontaktowanie się z Europejskim Centrum Konsumenckim (ECC-Net) 
w kraju, w którym zamieszkuje.

Lista centrów jest dostępna na stronie internetowej odpowiedzialnego departamentu Komisji 
(DG ds. Zdrowia i Konsumentów):
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/index_en.htm

Na koniec Komisja pragnie podkreślić, że w ramach wniosku w sprawie „pakietu lotniczego” 
z dnia 1 grudnia 2011 r. wystąpiła o przegląd zasad dotyczących usług obsługi naziemnej, w 
tym usług przeładowywania bagażu. Wniosek Komisji ma na celu poprawę jakości i 
skuteczności usług obsługi naziemnej. Dodatkowe informacje są udostępnione na stronie:
http://ec.europa.eu/transport/air/airports/ground_handling_market_en.htm

Podsumowanie
Kwestie związane z problemami dotyczącymi bagażu zostały uwzględnione w konsultacji 
społecznej na temat ewentualnego przeglądu rozporządzenia 261/20042 przeprowadzonej 
przez Komisję między 19 grudnia 2011 r. a 11 marca 2012 r. Na podstawie wyników tej 
konsultacji społecznej oraz nadchodzącej oceny skutków Komisja zamierza wystąpić z 
wnioskiem o zmianę tego rozporządzenia do końca 2012 r. Wniosek ten mógłby uwzględniać 
postanowienia związane z bagażem i/lub mogłyby mu towarzyszyć poprawki do 
                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. ustanawiające 
europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 1.
2 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające 
wspólne zasady w sprawie odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadkach odmowy przyjęcia na pokład, 
odwołania lotu lub długiego oczekiwania na lot, Dz.U. L 46 z 17.2.2004, str. 1.
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rozporządzenia 889/2002. Sugestie przedstawione przez składającego petycję są bardzo 
przydatne w tym kontekście.

W międzyczasie, jak stwierdzono w odpowiedzi na pytanie parlamentarne na ten sam temat1, 
chociaż liczba zgubionych bagaży wykazuje tendencję zniżkową, Komisja nadal będzie 
propagowała uświadamianie pasażerów na temat mających zastosowanie przepisów oraz 
monitorowała działania państw członkowskich mające na celu dopilnowanie ich stosowania.

                                               
1 E-002711/2012, http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/search.do?language=EN.


