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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.8.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0062/2012, którą złożył Yves Chanel (Francja) w sprawie 
przewoźnika lotniczego Iberia

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się na brak reakcji ze strony hiszpańskiego przewoźnika lotniczego 
Iberia w następstwie złożenia skargi w sprawie opóźnienia lotu. Utrzymuje, że prawodawstwo 
europejskie nie jest skuteczne, ponieważ nie przewiduje kar, w związku z czym przewoźnicy 
lotniczy reagują na skargi wyłącznie w przypadku wszczęcia postępowania sądowego.
Składający petycję zachęca Parlament Europejski do zwiększenia skuteczności przepisów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maj 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Komisja pragnie najpierw podkreślić, że na mocy rozporządzenia 261/2004 w sprawie praw 
pasażerów linii lotniczych1 w przypadku opóźnienia mają zastosowanie następujące prawa 
pasażerów:

– zapewnienie opieki ze strony linii lotniczych (przeprowadzanie rozmów telefonicznych, 
napoje, posiłki, zakwaterowanie, transport do i z miejsca zakwaterowania);
                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 
2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku 
odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz uchylające 
rozporządzenie (EWG) nr 295/91 - Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1.
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– prawo do uzyskania zwrotu należności za bilet, jeżeli po pięciu godzinach opóźnienia 
pasażer decyduje się nie kontynuować podróży;

– prawo do rekompensaty, jeżeli pasażer przybywa do miejsca przeznaczenia z co najmniej 
trzygodzinnym opóźnieniem, chyba że jest ono spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych 
okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych 
środków1.

Z podanych przez składającego petycję informacji wynika, że złożył w liniach lotniczych 
reklamacje z tytułu opóźnienia jego lotu. Nie podaje on jednak, czy skarga wynika z braku 
pomocy i opieki podczas opóźnienia lotu, czy też chodzi o żądanie rekompensaty. W tym 
ostatnim przypadku należy uściślić, że prawo do rekompensaty nie przysługuje 
automatycznie, ponieważ przewoźnik może udowodnić zaistnienie nadzwyczajnych 
okoliczności, które spowodowały przerwę w podróży. Do właściwych organów krajowych 
oraz do sądów należy ustalenie, czy takie okoliczności zaistniały. Składający petycję podaje, 
że pomimo miesięcznego oczekiwania nie otrzymał odpowiedzi.

Jeżeli pasażer nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki przewoźnik postępuje z jego 
reklamacją, lub jeżeli nie otrzymuje odpowiedzi, może złożyć skargę do krajowego organu 
kontroli ((National Enforcement Body – NEB) odpowiedzialnego za stosowanie 
rozporządzenia w państwie członkowskim, w którym zdarzenie miało miejsce lub – jeżeli 
miało ono miejsce w kraju trzecim – w kraju docelowym danego lotu. W tym konkretnym 
przypadku chodzi o następujący 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/

Należy jednakże zaznaczyć, że opinia NEB nie jest prawnie wiążąca dla przewoźnika. NEB 
może nałożyć sankcje na przewoźników nieprzestrzegających rozporządzenia, ale działania te 
są niezależne od rozpatrywania indywidualnych skarg pasażerów.

W interesie składającego petycję byłoby zatem być może zwrócenie się o opinię prawną na 
temat dróg rozwiązywania sporów dostępnych na szczeblu krajowym, jeżeli uważa on, że 
jego prawa nie były przestrzegane. Tego rodzaju środki umożliwiają zazwyczaj 
wyegzekwowanie swoich praw bardziej bezpośrednie i personalne, ponieważ jedynie sądy 
krajowe mogą przyznawać odszkodowania.

Istnieje zwłaszcza jedna europejska procedura rozwiązywania drobnych sporów, mająca na 
celu poprawę i uproszczenie rozwiązywania drobnych sporów transgranicznych oraz 
ograniczenie ich kosztów:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_fr.htm
                                               
1 Por. wspólne sprawy C-402/07 i C-432/07, Stugeon e.a.
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Konsumenci mogą także uzyskać informacje i niezbędną pomoc dotyczące tego rodzaju 
sporów transgranicznych w Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich w kraju swojego 
miejsca zamieszkania. Wykaz centrów sieci jest dostępny na stronie internetowej Dyrekcji 
Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej pod następującym adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_fr.htm

Podsumowanie

Komisja kontroluje stosowanie rozporządzenia 261/2004 przez państwa członkowskie i 
podkreśla, że każde państwo członkowskie wprowadziło system kar dla przewoźników, 
którzy nie przestrzegają rozporządzenia1. Komisja jednakże rozpatruje obecnie w ramach 
analizy wpływu różne możliwe opcje w dziedzinie praw pasażerów. Jak podkreślono to w 
komunikacie z dnia 11 kwietnia 2011 r., wśród głównych celów przyszłego przeglądu 
znajdują się takie kwestie, jak: skuteczne egzekwowanie praw pasażerów, dostęp pasażerów 
do informacji o ich prawach, do bardziej ujednoliconego i szybszego rozpatrywania skarg, a 
także do prostych i niekosztownych mechanizmów rozwiązywania sporów.

                                               
1 Dokument roboczy Komisji towarzyszący komunikatowi COM(2011) 174 final.


