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Om: Andragende 0253/2012 af Horst-Albert Jung, tysk statsborger, om 
anvendelsen af forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om 
kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved 
aflysning eller lange forsinkelser

1. Sammendrag

Andrageren klager over luftfartsselskabet Iberias anvendelse af forordning (EF) nr. 261/2004 
om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved 
boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser. Andrageren har truffet alle de 
foranstaltninger, som er fastsat i forordningen med hensyn til fremsættelse af erstatningskrav, 
men har intet modtaget. Han mener, at de kompetente myndigheder har sendt ham fra 
Herodes til Pilatus, og at luftfartsselskabet forsinker en passende behandling af hans klage og 
venter på, at han anlægger en retssag. Andrageren ønsker imidlertid ikke at anlægge en 
retssag på grund af omkostningerne, der er forbundet hermed. Han mener, at Iberia med vilje 
forholder sig på denne måde, og at luftfartsselskabet ikke tager forordningen alvorligt. Han
anmoder om, at der indledes en undersøgelse af hans sag, og da han formoder, at der ikke er 
tale om et isoleret tilfælde, kræver han generelt, at luftfartsselskaberne og de berørte 
kompetente myndigheder nøje anvender forordningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. juni 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Andrageren var den 23. oktober 2008 passager på en af luftfartselskabet Iberias 
flyforbindelser fra Sao Paulo (Brasilien) til Düsseldorf via Madrid.  Flyet fra Sao Paulo til 
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Madrid var forsinket syv timer og ti minutter, hvilket bevirkede, at andrageren kom for sent til 
sin transitforbindelse til Düsseldorf. Andrageren krævede kompensation af Iberia for 
forsinkelsen i henhold til forordning (EF) nr. 261/20041 ("forordningen"). Iberia afslog 
andragerens krav med den begrundelse, at årsagen til forsinkelsen skyldtes "usædvanlige 
omstændigheder", der fritager et luftfartsselskab for at skulle udbetale kompensation.  
Andrageren hævder i flere skrivelser, at Iberia gav modstridende oplysninger om årsagen til 
forsinkelsen, idet det oprindelig erklærede, at forsinkelsen skyldtes overbelastning af rummet 
og senere, at den skyldtes en teknisk fejl.  Andrageren var ikke tilfreds med dette svar og 
indgav en klage til det nationale tyske håndhævelsesorgan, der videresendte andrageren til 
AESA, det nationale spanske  håndhævelsesorgan, da hændelsen opstod inden for deres 
jurisdiktion. 

AESA undersøgte hændelsen, der lå til grund for andragerens klage, og konkluderede, at 
årsagen til forsinkelsen ikke kunne betragtes som "usædvanlige omstændigheder", der ville 
berettige Iberia til at afslå kompensation. AESA meddelte imidlertid andrageren, at han selv 
måtte anlægge sag, hvis Iberia stadig nægtede at udbetale kompensation. AESA informerede 
ligeledes andrageren om forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007, der indførte den 
europæiske småkravsprocedure, hvis formål er at forenkle og fremskynde bilæggelse af 
mindre grænseoverskridende tvister og reducere klagerens omkostninger.

Andrageren ønsker imidlertid ikke at påtage sig omkostninger og ulejlighed ved at anlægge 
sag, og mener, at Iberia bevidst undlader at opfylde sine forpligtelser i henhold til 
forordningen, både i dette og andre tilfælde, med mindre der anlægges sag.

Forordning nr. 261/2004 fastlægger en række forpligtelser for luftfartsselskaber om ydelse af 
bistand (information, forfriskninger og omlægning/refundering) til passagerer, når de afvises 
ved boarding, eller når deres fly aflyses med kort varsel eller de udsættes for lange 
forsinkelser.

I modsætning til situationer hvor passagerer afvises eller flyafgange aflyses, fastsætter 
forordningen ikke udtrykkeligt kompensation for forsinkelser. EU-Domstolen har imidlertid 
fastslået, at en passager, der ankommer til sit bestemmelsessted med tre timers forsinkelse 
eller mere, kan være berettiget til kompensation.  Forordningen undtager imidlertid et 
luftfartsselskab fra at udbetale denne kompensation, hvis det kan bevise, at årsagen til 
forsinkelsen skyldtes "usædvanlige omstændigheder", som det ikke kunne have undgået, selv 
om alle rimelige foranstaltninger var truffet. Tekniske fejl, tilsvarende de tekniske fejl i 
andragerens sag, anses af EU-Domstolen ikke generelt for at opfylde dette kriterium. EU-
Domstolen har dog bekræftet, at det i sidste ende er de nationale domstole, der afgør, hvilke 
"usædvanlige omstændigheder" der gælder i de enkelte tilfælde.

I henhold til artikel 16 i forordningen skal medlemsstaterne udpege et nationalt 
håndhævelsesorgan, der har ansvaret for at undersøge potentielle overtrædelser af denne 
lovgivning.  Det nationale håndhævelsesorgans rolle er at overvåge luftfartsindustriens 
anvendelse af forordningen med henblik på at behandle spørgsmål om dårlig praksis og 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om 

kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser 
og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 - EUT L 46 af 17.2.4.
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identificere mulige tendenser til manglende overholdelse, der kan skade forbrugerens 
interesser.   Det nationale håndhævelsesorgan træffer, når der er konstateret betydelig 
overtrædelse eller tendens til manglende overholdelse af denne forordning, passende 
foranstaltninger med henblik på at afhjælpe problemet, herunder, i sidste ende, sanktionering 
af luftfartsselskabet.  De mulige sanktioner sigter snarere mod at behandle kollektive søgsmål 
end mod at yde individuel erstatning.

Under behandlingen af en klage, rådgiver de nationale håndhævelsesorganer, som f.eks. 
AESA, passagererne til at træffe en velfunderet beslutning om, hvorvidt de ønsker afgøre 
sagen ved en domstol eller, hvor dette er muligt, ved alternativ tvistbilæggelse.  Nogle 
nationale håndhævelsesorganer gør processen lettere ved at afgive udtalelse om en individuel 
klage, som passageren kan anvende til at støtte sin klage. Dette sker på frivillig basis og  
kræves ikke i forordningen. Det råd eller den udtalelse, det håndhævende organ afgiver, er 
imidlertid ikke bindende, hverken for luftfartsselskabet eller retssagen.

Når en passager er utilfreds med et luftfartsselskabs svar på ethvert krav om kompensation, 
selv når de nationale håndhævelsesorganer udtaler sig til fordel for passageren, skal denne 
derfor forfølge sagen direkte ved en national domstol eller ved alternativ tvistbilæggelse. I 
nogle tilfælde kan passagerer også indgive en klage gennem den europæiske 
småkravsprocedure, hvis formål er at forenkle bilæggelse af små grænseoverskridende 
uoverensstemmelser og begrænse omkostninger.

Andrageren bør være opmærksom på, at der gælder frister for indbringelse af en sag for en 
domstol, og at han kan fortabe sin ret til at anlægge sag, med mindre han gør denne ret 
gældende inden for en bestemt tidsramme.

Andrageren kan på webstedet www.airpassengerrights.eu finde yderligere oplysninger om 
sine rettigheder i henhold til lovgivningen.

I henhold til EU-lovgivningen er klager enten et spørgsmål for det relevante nationale 
håndhævelsesorgan eller også skal andrageren indbringe dem direkte for en national domstol.   
Kommissionen har ikke  beføjelser til at undersøge individuelle klager.  Ifølge de oplysninger 
som andrageren har indgivet, synes det kompetente spanske håndhævelsesorgan AESA at 
have overholdt sine forpligtelser i henhold til forordning (EF) 261/2004 ved at undersøge 
andragerens klage, ved udarbejde en begrundet udtalelse om sagen og endvidere ved at oplyse 
ham om nødvendigheden af at indbringe sagen for en national domstol med henblik på at 
opnå individuel erstatning.

Kommissionen agter at stille forslag til ændring og forbedring af håndhævelsen af 
forordningen om flypassagerers rettigheder inden udgangen af 2012.  Uanset resultatet af 
denne revision skal passagerer, der søger kompensation, stadig søge individuel erstatning ved 
domstolene eller ved passende tvistbilæggelsesprocedurer, når et luftfartsselskab afslår at 
påtage sig ansvaret.


