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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az Iberia spanyol légitársaság nem válaszolt egy járat 
késése miatt benyújtott panaszára. Állítása szerint az európai szabályozás a szankciók hiánya 
miatt nem hatékony, mert a légitársaságok csak akkor reagálnak, ha az ügyben peres eljárás 
indul. A petíció benyújtója felszólítja az Európai Parlamentet, hogy vezessen be hatékonyabb 
szabályozást.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

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

A Bizottság először is hangsúlyozni szeretné, hogy a légiutasok jogairól szóló 261/2004/EK 
rendelet1 értelmében késés esetén az utasok alábbi jogait kell alkalmazni:

– a légitársaságnak megfelelő ellátást kell biztosítania (telefonhívások, frissítők, étkezés, 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 261/2004/EK rendelete visszautasított 
beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás 
és segítség közös szabályainak megállapításáról és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről, HL L 46., 2004.2.17., 1. o.
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szállás, a szálláshelyre és szálláshelyről való szállítás);

– a jegy árának visszatérítése, ha ötórás késést követően az utas úgy határoz, hogy nem 
folytatja útját;

– kártalanításhoz való jog, ha az utas végső célállomását legalább háromórás késéssel éri el, 
kivéve ha a késést olyan rendkívüli körülmények okozták, amelyeket minden ésszerű 
intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni1. 

A petíció benyújtójától származó információkból az derül ki, hogy járata késése ügyében 
reklamációval élt a légitársaságnál. Az azonban nem derül ki, hogy a panasz oka a segítség és 
az ellátás hiánya vagy elmaradása a járat késése során, vagy kártérítési kérelemről van-e szó.  
Ez utóbbi esetben pontosítani kell, hogy a kártérítéshez való jog nem automatikus jog, ha a 
légitársaság bizonyítani tudja olyan rendkívüli körülmények meglétét, amelyek az utazás 
megszakításához vezettek. Elsősorban az illetékes nemzeti hatóságok és bíróságok feladata 
annak meghatározása, hogy fennálltak-e ilyen körülmények. A petíció benyújtója azonban 
jelzi, hogy egy hónapos várakozás után még nem kapott választ. 

Amennyiben az utas számára nem kielégítő az a mód, ahogyan a légitársaság a panaszát 
kezeli vagy a panaszára nem kap választ, panaszt tehet a rendelet alkalmazásával megbízott 
nemzeti ellenőrző szervnél (National Enforcement Body – NEB) abban a tagállamban, ahol az 
eseményre sor került, ha pedig az esemény harmadik országban történt, a szóban forgó járat 
rendeltetési országában. A jelen esetben az alábbi szervnél:

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/

Meg kell azonban jegyezni, hogy a NEB véleménye a légitársaságra nézve jogi szempontból 
nem kötelező erejű. A NEB a rendelet be nem tartása esetén kártérítésre kötelezheti a 
légitársaságokat, de fellépései függetlenek az utasok egyéni panaszmegoldásaitól.

A petíció benyújtójának érdekében állhat tehát, hogy jogi véleményt kérjen a nemzeti szinten 
rendelkezésre álló vitarendezési eszközökről, amennyiben úgy ítéli meg, hogy jogait nem 
tartották tiszteletben. Ezekkel az eszközökkel általában közvetlenebbül és személyesebben 
szerezhet jogainak érvényt, amennyiben csak a nemzeti bíróságok ítélhetnek meg kártérítést.

Szót kell ejteni a kis értékű követelések európai eljárásáról, amely a határon átnyúló 
követelések érvényesítésének egyszerűsítésére és olcsóbbá tételére irányul:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_hu.htm

Az ilyen, határon átnyúló követelések esetében a fogyasztók a lakhelyük szerinti Európai 
Fogyasztói Központok Hálózatától is megszerezhetik a szükséges információt és segítséget. E 
                                               
1 Lásd a C-402/07 és C-432/07 közös ügyeket (Stugeon e.a.).
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központok listája a Bizottság Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóságának honlapján 
érhető el:
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_hu.htm

Következtetés

A Bizottság ellenőrzi a 261/2004/EK rendelet tagállamok általi betartását és hangsúlyozza, 
hogy valamennyi tagállam életbe léptetett egy, az ezen rendeletet be nem tartó 
légitársaságokra vonatkozó szankciórendszert1.  A Bizottság jelen pillanatban egy 
hatásvizsgálat keretében különböző lehetséges opciókat vizsgál a légiutasok jogait illetően. 
Ahogyan azt 2011. április 11-i közleményében2 kiemelte, az utasok jogainak hatékony 
érvényesítése, valamint az utasoknak a jogaikkal kapcsolatos információkhoz, a panaszok 
egységesebb és gyorsabb kezeléséhez, valamint a vitarendezés egyszerű és kevésbé költséges 
mechanizmusaihoz való hozzáférése egy jövőbeli felülvizsgálat fő célkitűzései között 
szerepel.

                                               
1 A COM(2011)174 végleges közleményt kísérő bizottsági munkadokumentum.
2 COM(2011) 174 végleges


