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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0253/2012, внесена от Horst-Albert Jung, с германско 
гражданство, относно прилагането на Регламент (ЕО) №261/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно 
създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при 
отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията критикува прилагането от авиокомпанията Iberia на 
Регламент (ЕО) №261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и 
помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на 
полети. Вносителят е предприел всички предвидени в регламента постъпки относно 
молбите за обезщетение, но не е получил нищо. Той счита, че компетентните органи са 
го прехвърляли от една институция на друга, а авиокомпанията е проточила 
целесъобразното разглеждане на жалбата му и отлага процедурата, с цел той да заведе 
дело. Но предвид разходите вносителят на петицията не иска да завежда дело. Той 
счита, че Iberia умишлено е възприела това поведение и че авиокомпанията не гледа 
сериозно на регламента. Вносителят иска да бъде проведено разследване по неговия 
случай – тъй като предполага, че случаят му не е единствен – той изисква като цяло 
ефективно прилагане на регламента от авиокомпаниите и засегнатите компетентни 
органи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 юни 2012 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г.
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На 23 октомври 2008 г. вносителят на петицията е пътувал с полет на авиокомпанията 
Iberia от Сао Пауло (Бразилия) за Дюселдорф през Мадрид.  Полетът от Сао Пауло до 
Мадрид е закъснял със седем часа и десет минути, поради което вносителят е изпуснал 
свързващия полет за Дюселдорф. Вносителят е поискал от Iberia обезщетение за 
закъснение съгласно Регламент (ЕО) № 261/20041 („Регламента“). Iberia е отказала на 
искането на вносителя с аргумента, че причината за закъснението се дължи на 
„извънредни обстоятелства“, които освобождават въздушния превозвач от 
задължението за плащане на обезщетение. Вносителят на петицията заявява в различни 
писма, че Iberia е предоставила противоречива информация за причините на 
закъснението, като първоначално е твърдяла, че то се дължи на претовареност на 
въздушното пространство, а по-късно – на техническа грешка.  Недоволен от този 
отговор, вносителят подава жалба пред LBA – германският национален орган по 
прилагането (НОП), който пренасочил вносителя към AESA – испанският НОП, тъй 
като инцидентът попада в рамките на неговата компетентност.

AESA разследвала инцидента, като подкрепила жалбата на вносителя със 
заключението, че причината за закъснението не може да се квалифицира като 
„извънредни обстоятелства“, позволяващи на Iberia да откаже плащане на обезщетение. 
Все пак AESA посъветвала вносителя да заведе дело, ако Iberia продължи да отхвърля 
искането му. AESA също така препоръчала на вносителя да разгледа Регламент ЕО 
861/2007 от 11 юли 2007 г., който въведе европейската процедура за искове с малък 
материален интерес, целяща опростяване и ускоряване на решаването на малки 
трансгранични спорове и намаляване на разходите за ищеца.

Въпреки това, вносителят на петицията не желае да прави разходи и да си създава 
проблеми със завеждането на дело, като смята, че Iberia умишлено не изпълнява 
задълженията си съгласно Регламента както в неговия случай, така и в други случаи, 
освен ако не се заведе такова дело.

Регламент 261/2004 определя редица задължения за въздушните превозвачи да 
предоставят помощ (информация, напитки, настаняване и пренасочване/ 
възстановяване на разходи) на пътниците при отказан достъп на борда, при отменяне на 
техните полети в последния момент или при голямо закъснение.

За разлика от случаите на отказан достъп на борда или отмяна на полет, Регламентът не 
предвижда изрично плащането на обезщетение за закъснение, но Съдът на ЕС  
постанови, че пътник, закъснял при пристигането на местоназначението си с повече от 
три часа, може да получи обезщетение.  Регламентът обаче освобождава 
авиокомпанията от плащането на такова обезщетение, ако тя може да докаже, че 
причината за закъснението се дължи на „извънредни обстоятелства“, които тя не е 
могла да избегне, дори и ако е предприела всички разумни мерки. Съдът на ЕС счита, 
че допускането на технически грешки, както в случая на вносителя, принципно не 
отговаря на този критерий. Съдът на ЕС обаче потвърди, че в края на краищата 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година 

относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на 
борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 от 
17.2.2004 г., OВ L46, стр. 1.
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националните съдилища са тези, които трябва да решат дали в конкретни случаи са 
налице „извънредни обстоятелства“ или не.

Съгласно разпоредбите на член 16 от Регламента държавите членки трябва да 
определят НОП, който да разследва евентуални нарушения на това законодателство.  
Ролята на НОП е да наблюдава прилагането на Регламента от компаниите, за да се 
решат някои въпроси, свързани с лоши практики, и да се определят възможните случаи 
на неспазване на Регламента, които могат да доведат до щети за потребителите.  Когато 
се установи такова голямо нарушение или тенденция за неспазване на Регламента, НОП 
следва да предприеме подходящи корективни действия, включително, като крайна 
мярка, санкциониране на въздушния превозвач.  Наличните санкции целят по-скоро 
решаване на въпроса за колективните щети, отколкото изплащането на индивидуално 
обезщетение.

При разглеждането на жалбата НОП, например AESA, консултира пътниците, за да 
могат те да вземат информирано решение дали да заведат дело в съда по този въпрос 
или да го разрешат чрез услугата за алтернативно решаване на спорове.  Някои НОП 
улесняват този процес, като дават становища по индивидуални жалби, които пътниците 
могат да използват в подкрепа на своите твърдения. Това става на доброволни начала и 
не се изисква от Регламента. Но съветите или становищата на НОП не са задължителни 
за въздушния превозвач или при провеждането на съдебно дело.

Ето защо, когато някой пътник е недоволен от отговора на дадена авиокомпания на 
негово искане за обезщетение, дори когато НОП е подкрепил пътника, последният 
трябва да заведе дело по въпроса направо в съответния национален съд или да го реши 
чрез услугата за алтернативно разрешаване на спорове. В някои случаи пътниците 
могат също да предявят иск чрез европейската процедура за искове с малък материален 
интерес, която цели опростяване на решаването на малки трансгранични спорове и 
намаляване на разходите.

Вносителят на петицията трябва да е наясно, че за завеждането на съдебно дело има 
срокове и той може да загуби правото си да предяви иск, ако не го направи в рамките 
на определен срок.

Уебсайтът www.airpassengerrights.eu предоставя на вносителя допълнителна 
информация за правата му съгласно това законодателство.

Съгласно законодателството на ЕС жалбите се разглеждат от съответния национален 
орган по прилагането или вносителят трябва да се обърне направо към национален съд.  
Комисията не разполага с правомощия за разглеждане на индивидуални жалби. Според 
информацията, предоставена от вносителя на петицията, компетентният испански орган 
по прилагането AESA изглежда е изпълнил задълженията си съгласно Регламент (ЕО) 
261/2004, като е разгледал жалбата на вносителя, като му е предоставил мотивирано 
становище по неговия случай и допълнително го е информирал за необходимостта от 
завеждане на дело пред национален съд, с цел получаване на индивидуално 
обезщетение.
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Комисията възнамерява да представи предложения за изменение и подобряване на 
прилагането на Регламента за правата на пътниците до края на 2012 г. Въпреки това, 
независимо от резултатите от този преглед, пътниците, които желаят да получат 
обезщетение, все пак ще трябва да потърсят индивидуално обезщетение по съдебен ред 
или чрез подходящи процедури за алтернативно решаване на спорове, в случай че 
въздушен превозвач откаже да поеме отговорност.


