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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Ispanijos oro transporto bendrovė „Iberia“ neatsako į 
skundą dėl skrydžio vėlavimo. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad ES teisės aktai nėra 
veiksmingi, nes juose nenumatyta sankcijų, todėl oro vežėjai į skundus reaguoja tik tada, kai 
kreipiamasi į teismą. Peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą pasirūpinti, kad taisyklės 
būtų veiksmingesnės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Visų pirma Komisija nori pabrėžti, kad pagal Reglamentą Nr. 261/2004 dėl oro transporto 
keleivių teisių1 vėlavimo atveju keleiviams suteikiamos šios teisės:

– oro transporto bendrovė apmoka telefono skambučius, gaiviuosius gėrimus, maistą, 
apgyvendinimo ir transporto paslaugas į apgyvendinimo vietą ir iš jos;

                                               
1 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, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 
298/91, OL L 46, 2004 2 17, p. 1.
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– teisė į kelionės bilieto kompensaciją, jeigu skrydžiui vėluojant 5 val. keleivis nusprendžia 
nebetęsti kelionės;

– teisė į kompensaciją, kai galutinio tikslo vietą keleivis pasiekia pavėlavęs mažiausiai 3 val., 
išskyrus tuos atvejus, kai vėluojama dėl ypatingų aplinkybių, kurių neįmanoma išvengti net 
jeigu imamasi visų reikiamų priemonių1.

Iš šios pateiktos informacijos galima spręsti, kad peticijos pateikėjas pateikė bendrovei 
skundą dėl skrydžio vėlavimo. Tačiau jis nenurodė, koks jo skundo pateikimo tikslas: ar 
skundžiamasi dėl to, kad negavo pagalbos, ar, kad buvo nepakankamai rūpinamasi, kai 
skrydis vėlavo, ar prašo kompensacijos. Pastaruoju atveju reikėtų patikslinti, kad teisė į 
kompensaciją – tai ne automatiškai taikoma teisė, nes bendrovė gali įrodyti, kad kelionė buvo 
nutraukta dėl ypatingų aplinkybių. Visų pirma kompetentingos nacionalinės institucijos ir 
teismai turi nustatyti, ar tokios aplinkybės susiklostė. Vis dėlto peticijos pateikėjas nurodo, 
kad praėjus mėnesiui nuo skundo pateikimo dar nesulaukė atsakymo. 

Jeigu keleivis nepatenkintas tuo, kaip bendrovė nagrinėja jo skundą, arba jeigu negauna 
atsakymo, jis gali pateikti skundą nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai (National 
Enforcement Body), atsakingai už reglamento taikymą valstybėje narėje, kurioje įvyko 
incidentas arba, jeigu incidentas įvyko trečioje šalyje, šios kelionės tikslo šalyje. Šiuo atveju 
kalbama reikėtų kreiptis į šią įstaigą:

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/

Vis dėlto reikia pabrėžti, kad nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos nuomonė oro 
transporto bendrovei teisiškai neprivaloma. Nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos gali 
bendrovėms taikyti sankcijas dėl reglamento nesilaikymo, tačiau šie veiksmai nesusiję su 
individualių keleivių skundų sprendimais.

Todėl peticijos pateikėjas turėtų būti suinteresuotas prašyti teisinės nuomonės dėl teisinių 
ginčų sprendimo priemonių taikymo nacionaliniu lygmeniu, jeigu jis mano, kad jo teisės buvo 
pažeistos. Paprastai šios priemonės padeda individualiau ir daugiau tiesioginiu pasinaudoti 
savo teisėmis, nes tik nacionaliniai teismai gali priimti sprendimą dėl žalos atlyginimo. 

Specialiai sukurta Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, skirta 
nedidelių tarpvalstybinių ieškinių nagrinėjimui palengvinti ir supaprastinti ir jų sąnaudoms 
sumažinti:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_lt.htm.

Kalbant apie tarpvalstybinius ieškinius, kiekvienoje valstybėje narėje esantis Europos 
vartotojų centras gali suteikti reikiamą informaciją ir pagalbą savo šalies vartotojams. 
                                               
1 Žr. sujungtas bylas C-402/07 ir C-432/04, Stugeon e.a.
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Europos vartotojų centrų tinklo centrų sąrašą galite rasti Komisijos Sveikatos ir vartotojų 
reikalų generalinio direktorato tinklalapyje adresu:
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_fr.htm“

Išvada

Komisija prižiūri, kaip valstybės narės taiko Reglamentą Nr. 261/2004, ir pabrėžia, kad 
kiekviena valstybė narė nusistato sankcijų režimą, taikomą bendrovėms, kurios nesilaiko šio 
reglamento1. Vis dėlto dabar Komisija, vykdydama poveikio vertinimo tyrimą, nagrinėja 
skirtingas galimybes, susijusias su oro transporto keleivių teisėmis. Kaip pažymėta 
2011 m. balandžio mėn. 11 d. komunikate2, veiksmingas keleivių teisių įgyvendinimas, taip 
pat keleivių prieiga prie informacijos apie jų teises, teisės į greitesnį ir vienodą skundų 
nagrinėjimą įgyvendinimas, galimybė pasinaudoti paprastais ir nebrangiais ieškinių 
nagrinėjimo mechanizmais yra vieni iš pagrindinių ateityje svarstytinų klausimų.

                                               
1 Komisijos darbinis dokumentas pridėtas prie Komunikato COM (2011) 174 final.
2 COM(2011) 174 final


