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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi tuo, kaip oro transporto bendrovė „Iberia“ taiko Reglamentą 
(EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles 
atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju. Peticijos pateikėjas 
įvykdė visus šiame reglamente nustatytus prašymo dėl kompensacijos pateikimo etapus, 
tačiau veltui. Jis mano esąs kompetentingų valdžios institucijų siuntinėjamas iš vienos vietos į 
kitą, o oro transporto bendrovė atidėlioja jo skundo nagrinėjimą ir laukia, kol peticijos 
pateikėjas kreipsis į teismą. Kadangi bylinėjimasis yra nepigus, peticijos pateikėjas iš tikrųjų 
neketina pradėti teismo proceso. Jis laikosi nuomonės, kad bendrovė „Iberia“ tyčia taip elgiasi 
ir nerimtai vertina šio reglamento reikalavimus. Peticijos pateikėjas prašo pradėti šio reikalo 
tyrimą ir apskritai ištirti, ar oro transporto bendrovės ir atitinkamos kompetentingos valdžios 
institucijos veiksmingai taiko šio reglamento nuostatas, nes jo atvejis nėra vienintelis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 26 d.. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„2008 m. spalio 23 d. peticijos pateikėjas buvo bendrovės „Iberia“, vykdžiusios skrydį iš San 
Paulo į Diuseldorfą per Madridą, keleivis.  Skrydis iš San Paulo į Madridą buvo atidėtas 
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septynioms valandoms ir dešimt minučių, taigi peticijos pateikėjas pavėlavo į skrydį į 
Diuseldorfą. Peticijos pateikėjas pagal Reglamentą (EB) 261/20041 (toliau – reglamentas) 
kreipėsi į bendrovę „Iberia“ dėl kompensacijos dėl atidėto skrydžio. Bendrovė „Iberia“ atmetė 
jo prašymą remdamasi tuo pagrindu, kad skrydis buvo atidėtas dėl ypatingų aplinkybių, kurias 
įrodžius oro vežėjas neprivalo mokėti kompensacijos. Įvairiuose laiškuose peticijos pateikėjas 
teigia, kad bendrovė „Iberia“ teikė prieštaringą informaciją apie skrydžio atidėjimo priežastis, 
visų pirma ji teigė, kad skrydis buvo atidėtas dėl oro erdvės perpildymo, vėliau – dėl įrangos 
gedimo.  Peticijos pateikėjas, nepatenkintas šiuo atsakymu, pateikė skundą Federalinei 
aviacijos administracijai (LBA), Vokietijos nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai, kuri 
peticijos pateikėjui pasiūlė kreiptis į Ispanijos aviacijos saugos agentūrą (toliau – AESA), kuri 
yra Ispanijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo įstaiga, nes incidentas priklauso jos 
kompetencijai.

AESA išnagrinėjo incidentą, palaikė peticijos pateikėjo skundą ir padarė išvadą, kad skrydžio 
atidėjimo priežastis negali būti laikoma ypatingomis aplinkybėmis, kuriomis bendrovė 
„Iberia“ galėtų atsisakyti mokėti kompensaciją. Tačiau AESA patarė peticijos pateikėjui, kad 
jeigu bendrovė „Iberia“ atsisakys mokėti kompensaciją, jis turėtų kreiptis teismą. AESA taip 
pat patarė peticijos pateikėjui vadovautis 2007 m. liepos 11 d. Reglamentu [EB] 861/2007, 
kuriuo nustatoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra ir kuriuo 
siekiama supaprastinti ir pagreitinti tarpvalstybinių ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo 
procedūrą ir sumažinti ieškovo išlaidas.

Tačiau peticijos pateikėjas nenori patirti išlaidų ir nepatogumų, kurių patirtų kreipdamasis į 
teismą, nes bendrovė „Iberia“ tyčia vengia savo įsipareigojimų pagal reglamentą tiek šiuo 
atveju, tiek kitų asmenų atvejais, nebent šie kreipiasi į teismą.

Reglamente Nr. 261/2004 nustatomi įvairūs įpareigojimai oro vežėjams teikti pagalbą 
(informaciją, gėrimus, apgyvendinti, teisę vykti kitu maršrutu ir (arba) atgauti sumokėtą 
sumą) keleiviams, kuriuos atsisakoma vežti arba kurių skrydžiai atšaukiami likus nedaug 
laiko iki skrydžio arba kurių skrydžiai atidedami ilgam laikui.

Kitaip nei tais atvejais, kai keleivius atsisakoma vežti arba jų skrydžiai atšaukiami, skrydžių 
atidėjimo atveju reglamentas aiškiai nenumato kompensacijos, tačiau ES Teisingumo Teismas 
priėmė sprendimą, kad keleiviai, kurie į paskirties vietą atvyko daugiau negu trimis 
valandomis vėliau nei numatytas laikas, turi teisę į kompensaciją.  Vis dėlto reglamente oro 
bendrovės atleidžiamos nuo kompensacijos mokėjimo, jeigu jos gali įrodyti, kad šis 
atidėjimas buvo dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebuvo galima išvengti, net jeigu būtų imtasi 
visų pagrįstų priemonių. ES Teisingumo Teismas teigia, kad įrangos gedimai, kaip buvo 
peticijos pateikėjo atveju, iš principo šio reikalavimo neatitinka. Tačiau ES Teisingumo 
Teismas patvirtino, kad kiekvienu atvejų, ar buvo ypatingos aplinkybės, sprendžia 
nacionaliniai teismai.

Pagal reglamento 16 straipsnį reikalaujama, kad valstybės narės paskirtų nacionalinę 
vykdymo užtikrinimo įstaigą, kuri nagrinėtų šio teisės akto pažeidimus.  Nacionalinės 

                                               
1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, kuriuo nustatomos 

bendrosios kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklės atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba 
atidėjimo ilgam laikui atveju, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 295/91, OL L 46, 2004 2 17, p. 1.



CM\911638LT.doc 3/3 PE494.786v01-00

LT

vykdymo užtikrinimo įstaigos vaidmuo – stebėti, kaip pramonės atstovai taiko reglamentą, 
šalinti netinkamos praktikos atvejus ir nustatyti galimas reglamento nesilaikymo tendencijas, 
kurios gali daryti žalą vartotojams.  Nacionalinė vykdymo užtikrinimo įstaiga, nustačiusi 
didelį pažeidimą arba tendenciją nesilaikyti reglamento, imasi tinkamų taisomųjų veiksmų, 
įskaitant, ultima ratio, skiria oro vežėjui sankcijas.  Numatytos baudos yra skirtos 
kolektyvinės žalos problemai spręsti, o ne asmeninei žalai atlyginti.

Nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos, pavyzdžiui AESA, nagrinėdamos skundą teikia 
keleiviams patarimus ir sudaro jiems galimybes priimti informacija apgrįstus sprendimus ar 
kelti ieškinį teisme arba naudotis alternatyvia ginčų sprendimo paslauga.  Kai kurios 
nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos palengvina procesą ir pateikia nuomonę apie 
individualų skundą, kurią keleivis gali naudoti pagrįsdamas savo skundą. Tai daroma 
savanoriškais pagrindais ir pagal reglamentą to nereikalaujama. Tačiau nacionalinių vykdymo 
užtikrinimo įstaigų patarimai arba nuomonės neprivalomi oro vežėjams ar teismams.

Taigi, jeigu keleivis nepatenkintas oro bendrovės atsakymu į reikalavimą išmokėti 
kompensaciją, net jeigu nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos ir palaiko keleivio pusę, 
jis dėl tiesioginio sprendimo turi kreiptis į teismą arba į alternatyvią ginčų sprengimo 
instituciją.  Kai kuriais atvejais keleiviai gali bandyti patenkinti savo reikalavimus pagal 
Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, kuria siekiama supaprastinti 
tarpvalstybinių ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą ir sumažinti išlaidas.

Peticijos pateikėjas turėtų žinoti, kad yra terminai iškelti bylą teisme, ir tam tikrą laiką 
neįgyvendinęs teisės kreiptis į teismą, jis gali ją prarasti.

Svetainėje www.airpassengerrights.eu suteikiama peticijos pateikėjui daugiau informacijos 
apie jo teises pagal šį teisės aktą.

Pagal ES teisės aktus, tokius skundus nagrinėja atitinkamos nacionalinės vykdymo 
užtikrinimo įstaigos arba peticijos pateikėjas tiesiogiai kreipiasi į teismą.  Komisija neturi 
įgaliojimų nagrinėti individualius skundus. Pagal peticijos pateikėjo pateiktą informaciją 
atrodo, kad kompetentinga Ispanijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo įstaiga, AESA, laikėsi 
savo pareigos pagal Reglamentą (EB) 261/2004 ir išnagrinėjo peticijos pateikėjo skundą, 
pateikė jam pagrįstą nuomonę apie jo atvejį ir informavo jį apie tai, kad siekdamas žalos 
atlyginimo jis turi kreiptis į nacionalinį teismą.

Komisija mano pateikti pasiūlymus ir iki 2012 m. pabaigos iš dalies pakeisti bei pagerinti Oro 
keleivių reglamento įgyvendinimą.  Tačiau, nepaisant šio persvarstymo rezultatų, keleiviams, 
siekiantiems žalos atlyginimo, jeigu oro vežėjai atsisako pripažinti savo atsakomybę, vis tiek 
reikės kreiptis į nacionalinius teismus arba į atitinkamas alternatyvias ginčų sprendimo 
institucijas.“ 


