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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0062/2012, внесена от Yves Chanel, с френско гражданство, относно 
авиокомпанията „Iberia“

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от липсата на реакция от страна на испанската 
авиокомпания „Iberia“ след подадена жалба за закъснение на полет. Той твърди, че 
европейското законодателство не е ефективно, понеже не предвижда санкции, поради 
което авиокомпаниите реагират на жалби единствено ако бъдат подведени под съдебна 
отговорност. Той призовава Европейския парламент да направи правилата по-
ефективни.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 май 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 първо да подчертае, че съгласно Регламент (ЕО) № 261/2004 
относно правата на пътниците, превозвани по въздух1 в случай на закъснение се 
прилагат следните права на пътниците: 

– авиокомпанията полага съответните грижи (телефонни обаждания, храна и напитки, 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно 

създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и 
отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91, OВ L 46/1, 
17.2.2004 г., стр. 1.
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настаняване, превоз между летището и мястото за настаняване);

– право на възстановяване на стойността на билетите, ако след пет часа закъснение 
пътникът вземе решение да не продължи пътуването си;

– право на компенсация, когато пътникът пристигне в крайния пункт със закъснение от 
най-малко три часа, освен ако закъснението не се дължи на извънредни обстоятелства, 
които не са могли да бъдат избегнати дори при вземане на всякакви разумни мерки1. 

По сведения на вносителя той е направил рекламация пред авиокомпанията за 
закъснението на полета. Той не посочва обаче дали жалбата му е вследствие на 
недостатъчно или неоказано съдействие и грижи по време на закъснението на полета 
или става дума за искане за обезщетение. Във втория случай следва да се уточни, че 
правото на компенсация не се прилага автоматично, тъй като авиокомпанията може да 
докаже, че съществуват извънредни обстоятелства, които са били причина за 
прекъсването на пътуването. На първо място компетентните национални органи и 
съдилища трябва да определят дали са възникнали такива обстоятелства. Вносителят 
посочва все пак, че не е получил отговор, след като е изчакал един месец. 

Когато пътник не е доволен от обработката на подадената от него рекламация от страна 
на авиокомпанията или когато не получи отговор, той може да подаде сигнал до 
национален контролен орган (национален правоприлагащ орган), отговарящ за 
прилагането на регламента, в държавата членка, в която е възникнал инцидентът, а ако 
инцидентът е възникнал в трета държава – в държавата, до която е бил въпросният 
полет. В случая става дума за следния орган:

Agencia Estatal de Seguridad Aérea
División de Calidad y Protección al Usuario.
Avda. General Perón 40, Acceso B, (Recepción planta 1ª)
28020 MADRID          
Tel.: + 34 91 396 82 10
http://www.seguridadaerea.es/

При все това е важно да се отбележи, че становището на националния правоприлагащ 
орган не е правнообвързващ за авиокомпанията. Националните правоприлагащи органи 
могат да налагат санкции на авиокомпаниите за неспазване на регламента, но тези 
действия са независими спрямо решенията по отделните сигнали на пътниците.

Следователно възможно е да бъде в интерес на вносителя на петицията да изиска 
правно становище относно начините за разрешаване на споровете на национално 
равнище, ако счита, че правата му не са били зачетени. Такива средства позволяват 
обикновено да се упражнят правата пряко и по отношение на конкретното лице, 
доколкото единствено националните съдилища могат да присъждат обезщетения. 

В частност съществува европейска процедура за искове с малък материален интерес, 
чиято цел е да подобри и опрости разрешаването на трансгранични спорове и да намали 

                                               
1 Вж. свързани дела C-402/07 и C-432/07, Stugeon e.a.
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свързаните с тях разходи:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_bg.htm.

По отношение на такива трансгранични спорове потребителите могат да получат също 
така необходимата информация и съдействие от мрежата на европейските 
потребителски центрове в своята държава по местопребиваване. Списъкът на мрежата 
на европейските потребителски центрове е публикуван на сайта на ГД „Здравеопазване 
и потребители“ на Комисията на следния адрес:
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_fr.htm.

Заключение

Комисията контролира прилагането на Регламент (ЕО) № 261/2004 от страна на 
държавите членки и подчертава, че всяка държава членка е установила режим на 
санкции спрямо авиокомпаниите, които не спазват разпоредбите на регламента1. 
Въпреки това Комисията разглежда понастоящем различните възможности във връзка с 
правата на пътниците, превозвани по въздух, в рамките на осъществявана от нея оценка 
на въздействието. Както беше посочено в съобщението от 11 април 2011 г.2, 
ефикасното упражняване на правата на пътниците, също както и достъпът на пътниците 
до информация относно техните права, до по-единно и бързо третиране на техните 
сигнали и до несложни и евтини механизми във връзка с исковете с малък материален 
интерес са сред основните цели на едно бъдещо преразглеждане на нормативната 
уредба.

                                               
1 Работен документ на Комисията, придружаващ съобщение COM(2011) 174 окончателен.
2 COM(2011) 174 окончателен.


