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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0062/2012 af Yves Chanel, fransk statsborger, om luftfartsselskabet 
Iberia

1. Sammendrag

Andrageren beklager sig over manglen på reaktion fra det spanske luftfartsselskab Iberia efter 
en klage over en forsinket flyvning. Han mener, at den europæiske lovgivning ikke er 
effektiv, idet den ikke kender nogen sanktioner, således at luftfartsselskaber først reagerer, når 
der anlægges en retssag. Andrageren opfordrer Europa-Parlamentet til at gøre reglerne mere 
effektive.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30.08.12

"Indledningsvis understreger Kommissionen, at luftfartspassagerer i henhold til forordning 
(EF) nr. 261/2004 om luftfartspassagerers rettigheder1 i tilfælde af forsinkelser har følgende 
rettigheder:

- ret til forplejning og indkvartering på luftfartsselskabets regning (telefonopringninger, 
forfriskninger, måltider, hotelophold, transport mellem lufthavnen og overnatningsstedet)

- ret til refusion af billetten, hvis passageren efter fem timers forsinkelse beslutter ikke at 
                                               
1 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 
og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91, EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1.
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fortsætte sin rejse

- ret til kompensation, hvis passageren ankommer til sit endelige bestemmelsessted med en 
forsinkelse på mindst tre timer, medmindre forsinkelsen skyldes ekstraordinære 
omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med 
rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet1. 

Det fremgår af de oplysninger, som andrageren har forelagt, at han har klaget til 
luftfartsselskabet over en forsinket flyvning. Han har imidlertid ikke oplyst, om klagen 
skyldes manglende bistand eller manglende forplejning og indkvartering i forbindelse med 
forsinkelsen, eller om det drejer sig om et krav om kompensation. I sidstnævnte tilfælde 
bemærkes det, at retten til kompensation ikke er en automatisk ret, hvis luftfartsselskabet kan 
godtgøre, at der foreligger ekstraordinære omstændigheder, som har bevirket en afbrydelse af 
rejsen. Det tilkommer først og fremmest de kompetente nationale myndigheder og domstolene 
at tage stilling til, om der foreligger sådanne omstændigheder. Andrageren gør imidlertid 
opmærksom på, at han forgæves har ventet på svar i en hel måned. 

Når en passager ikke er tilfreds med luftfartsselskabets behandling af en klage, eller når 
passageren ikke modtager noget svar, kan der klages til et nationalt kontrolorgan, der står for 
anvendelsen af forordningen, i den medlemsstat, hvor hændelsen har fundet sted, eller – når 
hændelsen har fundet sted i et tredjeland – i det land, der var bestemmelsesstedet for den 
pågældende flyvning: I den foreliggende sag er det relevante organ:

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/

Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at en udtalelse fra et nationalt kontrolorgan ikke er retligt 
bindende for luftfartsselskabet. Kontrolorganerne kan pålægge luftfartsselskaberne sanktioner 
for manglende overholdelse af forordningen, men sådanne aktioner er uafhængige af 
behandlingen af de individuelle klager fra passagererne. 

Det kan således være i andragerens interesse at indhente juridisk rådgivning med hensyn til, 
hvilke retsmidler der er til rådighed på nationalt plan, såfremt han mener, at hans rettigheder 
ikke er blevet respekteret. Ved hjælp af sådanne retsmidler vil det generelt være muligt for 
passageren at gøre sine rettigheder gældende på en mere direkte og personlig måde, idet kun 
de nationale domstole kan tilkende erstatning.

Navnlig bemærkes det, at der findes en europæisk småsagsprocedure, som har til formål at 
forbedre og forenkle bilæggelsen af små grænseoverskridende tvister og mindske 
sagsomkostningerne:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_da.htm.

                                               
1 Jf. forenede sager C-402/07 og C-432/07, Stugeon m.fl.
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Hvad angår sådanne grænseoverskridende tvister, kan forbrugerne også søge de nødvendige 
oplysninger og den nødvendige bistand via netværket af europæiske forbrugercentre i 
bopælslandet. Der findes en liste over de europæiske forbrugercentre hos Kommissionens 
Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugere på følgende hjemmeside:

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

Konklusion

Kommissionen fører kontrol med medlemsstaternes anvendelse af forordning (EF) nr. 
261/2004 og understreger, at hver medlemsstat har indført et sanktionssystem, der retter sig 
mod luftfartsselskaber, som ikke overholder forordningens bestemmelser1. Kommissionen er 
imidlertid i øjeblikket ved at undersøge forskellige løsningsmodeller vedrørende 
luftfartspassagerers rettigheder som led i en konsekvensanalyse. Ved en kommende revision 
af denne retsakt vil det være en vigtig målsætning at sikre en effektiv gennemførelse af 
passagerernes rettigheder, men ligeledes passagerernes adgang til information om deres 
rettigheder, en mere ensartet og hurtig behandling af klager samt enkle 
tvistløsningsmekanismer med et lavt omkostningsniveau, således som det blev understreget i 
Kommissionens meddelelse af 11. april 20112.

                                               
1 Arbejdsdokument fra Kommissionen, der ledsager meddelelse COM(2011)0174.
2 COM(2011)0174.


