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Betreft: Verzoekschrift 0062/2012, ingediend door Yves Chanel (Franse nationaliteit), 
over de luchtvaartmaatschappij Iberia

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over het gebrek aan reactie van de Spaanse luchtvaartmaatschappij 
Iberia na een klacht over een vertraagde vlucht. Hij stelt dat de Europese regelgeving niet 
effectief omdat zij geen sancties kent, waardoor luchtvaartmaatschappijen pas op een klacht 
reageren wanneer een rechtszaak wordt aangespannen. Indiener roept het Europees Parlement 
ertoe op de regels effectiever te maken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

"De Commissie benadruk allereerst dat op grond van Verordening 261/2004 betreffende de 
rechten van luchtreizigers1 in geval van vertragingen passagiers de volgende rechten hebben:

- recht op verzorging door de luchtvaartmaatschappij (telefoongesprekken, maaltijden en 
verfrissingen, hotelaccommodatie, vervoer naar en van de plaats van de accommodatie);

                                               
1 Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling 
van gemeenschappelĳke regels inzake compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ instapweigering en 
annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91, PB l 46 
van 17.2.2004, blz. 1
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- het recht op terugbetaling van het ticket als de passagier na vijf uur vertraging besluit de reis 
niet voort te zetten;

- het recht op compensatie wanneer de passagier de eindbestemming met een vertraging van 
ten minste drie uur bereikt, tenzij de vertraging het gevolg is van buitengewone 
omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen 
konden worden1.

Uit de informatie die door de indiener heeft verstrekt blijkt dat hij bij de 
luchtvaartmaatschappij een klacht heeft ingediend vanwege de vertraging van zijn vlucht. Hij
geeft echter niet aan of de klacht is ingediend naar aanleiding van een gebrek aan (voldoende) 
bijstand en verzorging tijdens de vertraging, of een verzoek om compensatie betreft. In het 
laatste geval dient te worden opgemerkt dat het recht op compensatie geen automatisch recht 
is, daar de maatschappij mogelijk het bestaan van buitengewone omstandigheden kan 
aantonen die oorzaak zijn geweest van de onderbreking van de reis. Het is in de eerste plaats 
aan de nationale autoriteiten en de rechterlijke instanties om te bepalen of dergelijke 
omstandigheden zich hebben voorgedaan. Indiener verklaart echter na een maand nog geen 
reactie te hebben ontvangen.

Wanneer de passagier niet tevreden is met de behandeling van zijn klacht door de 
maatschappij, of wanneer hij geen antwoord ontvangt, kan hij een klacht indienen bij een 
nationale controle-instantie (National Enforcement Body - NEB) die verantwoordelijk is voor 
toepassing van de verordening in de lidstaat waar het incident zich heeft voorgedaan of, 
wanneer het incident zich heeft voorgedaan in een derde land, in het land van bestemming van 
de betreffende vlucht. In het onderhavige geval is deze instantie:

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/

Hierbij moet echter worden opgemerkt dat het advies van de nationale handhavingsinstantie 
niet juridisch bindend is voor de luchtvaartmaatschappij. De nationale handhavingsinstanties 
kunnen maatschappijen een sanctie opleggen voor niet-naleving, maar deze maatregelen zijn 
onafhankelijk van het gevolg dat gegeven wordt aan individuele klachten van passagiers.

Wellicht is het daarom in het belang van de indiener juridisch advies in te winnen over de 
beschikbare nationale middelen om geschillen op te lossen, indien hij van oordeel is dat zijn 
rechten niet geëerbiedigd zijn. Dergelijke middelen bieden in het algemeen de mogelijkheid 
zijn rechten op een directere en persoonlijkere manier te laten gelden, aangezien alleen de 
nationale rechter schadevergoedingen kan toekennen.

In het bijzonder is er een Europese procedure voor kleine vorderingen, die streeft naar 
verbetering en vereenvoudiging van de regeling van kleine grensoverschrijdende geschillen 

                                               
1 Cf. bijgevoegde zaken C-402/07 en C-432/07, Stugeon e.a.
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en naar verlaging van de kosten hiervan:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_fr.htm

Bij dergelijke grensoverschrijdende geschillen kunnen consumenten ook de nodige informatie 
en hulp krijgen bij het ECC-netwerk (Europese ConsumentenCentra) in hun land van verblijf. 
De lijst van centra van het ECC-netwerk is beschikbaar op de website van het Directoraat-
generaal Gezondheid en Consumentenbescherming van de Commissie op het volgende adres:
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_fr.htm

Conclusie

De Commissie houdt toezicht op de uitvoering van Verordening 261/2004 door de lidstaten en 
benadrukt dat elke lidstaat een systeem van sancties heeft ingesteld voor 
luchtvaartmaatschappijen die zich niet aan de regels houden1. De Commissie onderzoekt 
momenteel verschillende opties op het gebied van de rechten van luchtreizigers in het kader 
van een effectbeoordeling. Zoals zij heeft aangegeven in haar mededeling van 11 april 20112

zijn de daadwerkelijke toepassing van de rechten van passagiers, maar ook de toegang van 
passagiers tot informatie over hun rechten, tot een meer uniforme en snelle behandeling van 
klachten en tot eenvoudige en goedkope mechanismen voor geschillenbeslechting de 
belangrijkste doelstellingen van een toekomstige herziening."

                                               
1 Werkdocument van de Commissie dat als begeleidend document aan de Mededeling is toegevoegd 
COM(2011)0174 def.
2 COM(2011)0174 def.


