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Tárgy: Horst-Albert Jung német állampolgár által benyújtott 0253/2012. számú 
petíció a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése 
esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak 
megállapításáról szóló 261/2004/EK rendelet alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése 
esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról 
szóló 261/2004/EK rendeletnek az Iberia légitársaság általi alkalmazása miatt tesz panaszt. A 
petíció benyújtója a rendeletben rögzített valamennyi lépést megtette a kártalanítás igénylése 
előtt, de nem járt sikerrel. Úgy véli, hogy az illetékes hatóságok csak az egyik helyről a 
másikra küldözgetik, a légitársaság pedig halogatja ügyének megfelelő kezelését, és addig vár 
az intézkedéssel, amíg ő peres eljárást nem indít. A petíció benyújtója azonban a költségek 
miatt nem szándékozik jogi útra terelni az ügyet. Véleménye szerint az Iberia tudatosan 
viselkedik így, és nem veszi komolyan a rendeletet. Kéri ügye kivizsgálását, valamint – abból 
kiindulva, hogy esete nem egyedülálló – általánosságban a rendelet légitársaságok és illetékes 
hatóságok általi hatékony alkalmazásának ellenőrzését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A petíció benyújtója 2008. október 23-án az Iberia São Paulóból (Brazília) madridi 
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csatlakozással Düsseldorfba tartó járatán utazott. A São Paulo–Madrid járat hét órát és tíz 
percet késett, emiatt a petíció benyújtója lekéste a düsseldorfi csatlakozást. A petíció 
benyújtója a 261/2004/EK rendelet1 (a „rendelet”) alapján kártérítési igénnyel élt az Iberia 
légitársasággal szemben. Az Iberia elutasította a petíció benyújtójának igényét, mivel 
szerintük a késés „rendkívüli körülmények” miatt következett be, amelyek esetében a 
légifuvarozók mentesülnek a kártérítés fizetése alól. A petíció benyújtója több levelében azt 
állítja, hogy az Iberia ellentmondásos információkat közölt a késés okával kapcsolatban; míg 
kezdetben a légtér zsúfoltságával, később már műszaki meghibásodással indokolta azt. A 
petíció benyújtója elégedetlen volt ezzel a válasszal, ezért panaszt nyújtott be az LBA-hoz, 
Németország nemzeti végrehajtási szervéhez, amely az AESA-hoz, Spanyolország nemzeti 
végrehajtási szervéhez irányította át, mivel az incidensre annak joghatósága alatt került sor.

Az AESA kivizsgálta az incidenst, és helyt adott a petíció benyújtója panaszának, miután 
megállapította, hogy a késés indoka nem minősül „rendkívüli körülmény”-nek, amely alapján 
az Iberia visszautasíthatná a kártérítés megfizetését. Mindamellett azt tanácsolta a 
panaszosnak, hogy amennyiben az Iberia továbbra is elutasítja kártérítési igényét, forduljon 
bírsághoz. Az AESA továbbá felhívta a petíció benyújtójának figyelmét a 2007. július 11-i
861/2007/EK rendeletre, amely bevezette a kis értékű követelések európai eljárását, melynek 
célja a határokon átnyúló, kis értékű követelések elbírálásának egyszerűsítése és 
meggyorsítása és a panaszos költségeinek csökkentése.

A petíció benyújtója azonban nem kívánja magára vállalni a jogi intézkedés költségeit, illetve 
kitenni magát az azzal járó kényelmetlenségeknek, tekintettel arra, hogy az Iberia mind az ő, 
mind mások esetében tudatosan szegi meg a rendelet szerinti kötelezettségeit, amennyiben 
azok nem tesznek ilyen jellegű jogi lépéseket.

A 261/2004/EK rendelet egy sor kötelezettséget ír elő a légi fuvarozók számára, melyek 
alapján azok kötelesek segítséget nyújtani (tájékoztatás, frissítők, szállás és 
átfoglalás/visszatérítés) azon utasok számára, akik számára visszautasították a beszállást, 
illetve akiknek a járatát nem sokkal az indulás előtt törölték vagy járatuk sokat késik.

A visszautasított beszállás, illetve a járat törlése esetén kívül a rendelet nem ír elő kifejezetten 
kártérítési kötelezettséget késés esetére, az Európai Bíróság mindazonáltal úgy ítélte meg, 
hogy a célállomásra több mint három órás késsel megérkező utasok kártérítésre jogosultak. A 
rendelet azonban mentesíti a légitársaságot e kártérítés megfizetése alól, ha bizonyítani tudja, 
hogy a késés olyan „rendkívüli körülmények” miatt következett be, amelyeket minden ésszerű 
intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni. A petíció benyújtójának esetéhez hasonló 
műszaki meghibásodások az Európai Bíróság álláspontja szerint általánosságban nem felelnek 
meg e kritériumnak. Mindazonáltal az Európai Bíróság megerősítette, hogy végső soron a 
nemzeti bíróságok feladata annak eldöntése, hogy az egyes esetekben fennállnak-e 
„rendkívüli körülmények”.

A rendelet 16. cikkének feltételei értelmében a tagállamok kötelesek kijelölni egy nemzeti 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 261/2004/EK rendelete a visszautasított beszállás és 

légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös 
szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 46., 2004.2.17., 1. 
o.).
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végrehajtási szervet e jogszabály esetleges megsértésének kivizsgálására. A nemzeti 
végrehajtási szerv feladata lesz nyomon követni a rendelet ágazat általi alkalmazását a rossz 
gyakorlatok kérdésének kezelése, valamint a jogszabály be nem tartására irányuló esetleges 
tendenciák meghatározása érdekében, amelyek a fogyasztók megkárosítását eredményezhetik. 
Amennyiben a nemzeti végrehajtási szerv ilyen jelentős jogsértést, illetve a rendelet be nem 
tartására irányuló tendenciát állapít meg, megfelelő korrekciós lépéseket tesz, beleértve végső 
esetben a légifuvarozó megbírságolását is. A rendelkezésre álló szankciók nem annyira az 
egyéni jogorvoslat biztosítását, hanem a kollektív sérelmekkel kapcsolatos ügyek rendezését 
célozzák.

A panaszok kivizsgálása során a nemzeti végrehajtási szervek, amilyen az AESA is, 
tanácsadással szolgálnak az utasok részére, hogy azok tájékozott döntést hozhassanak azzal 
kapcsolatosan, hogy bíróság elé vigyék-e az ügyet vagy sem, illetve – amennyiben léteznek 
ilyenek – alternatív vitarendezés útján próbálják-e meg elintézni azt. Egyes nemzeti 
végrehajtási szervek azzal segítik elő ezt az eljárást, hogy véleményt adnak ki az adott 
panaszról, amelyet az utas felhasználhat kártérítési igényének alátámasztására. Ez önkéntes 
alapon vállalt, a rendelet kötelezően nem írja elő. A nemzeti végrehajtási szerv által adott 
tanács, illetve vélemény azonban nem kötelező érvényű sem a légi fuvarozóra, sem a bírósági 
eljárásra nézve.

Ezért amennyiben az utas nem találja kielégítőnek a légitársaság kártérítési igényére adott 
válaszát, az ügyet közvetlenül nemzeti bírósági eljárás vagy alternatív vitarendezés útján kell 
elintéznie, még ha a nemzeti végrehajtási szerv neki is adott igazat.

A petíció benyújtójának tisztában kell lennie azzal, hogy az ügyet adott határidőn belül kell 
bíróság elé vinnie, valamint hogy amennyiben nem érvényesíti a jogi intézkedések 
megtételére irányuló jogát meghatározott időkereten belül, elveszítheti azt.

A petíció benyújtója az e jogszabály szerinti jogaival kapcsolatosan további információt 
találhat a www.airpassengerrights.eu weboldalon.

Az uniós törvények értelmében a panaszok az illetékes nemzeti végrehajtási szerv hatáskörébe 
tartoznak, illetve közvetlenül a petíciót benyújtó személyeknek kell azokkal a nemzeti 
bírósághoz fordulniuk. Az egyéni panaszok kivizsgálása nem tartozik a Bizottság 
hatáskörébe. A petíció benyújtója által közölt információk alapján úgy tűnik, hogy az illetékes 
spanyol végrehajtási szerv, az AESA azzal, hogy kivizsgálta a petíció benyújtójának 
kártérítési igényét, ügyével kapcsolatosan indoklással ellátott véleményt adott számára, 
valamint tájékoztatta arról, hogy egyéni jogorvoslatért ügyével nemzeti bírósághoz kell 
fordulnia, eleget tett a 261/2004/EK rendelet szerinti kötelezettségeinek.

A Bizottság a légi utasok jogairól szóló rendeletet módosító és végrehajtásának javítására 
irányuló javaslatokat kíván előterjeszteni 2012 végéig. Mindazonáltal e felülvizsgálat 
eredményétől függetlenül a kártérítésre igényt tartó utasoknak továbbra is bírósági úton vagy 
megfelelő alternatív vitarendezés segítségével kell egyéni jogorvoslatért folyamodniuk, 
amennyiben a légi fuvarozó megtagadja a felelősség vállalását.


