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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0253/2012, którą złożył Horst-Albert Jung (Niemcy), w sprawie 
stosowania rozporządzenia (WE) nr 261/2004 ustanawiającego wspólne 
zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy 
przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się w związku ze stosowaniem przez przewoźnika lotniczego Iberia 
rozporządzenia (WE) nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy 
dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego 
opóźnienia lotów. Poczynił on wszelkie kroki przewidziane w rozporządzeniu, jeżeli chodzi o 
wnioski o odszkodowanie, jednak bezskutecznie. Autor petycji ocenia, że właściwe organy 
odsyłały go z jednego miejsca w drugie i że przewoźnik lotniczy zwleka z odpowiednim 
rozpatrzeniem jego skargi, czekając na wszczęcie przez niego postępowania sądowego. 
Tymczasem składający petycję nie chce wszczynać postępowania sądowego ze względu na 
związane z tym koszty. Ocenia, że Iberia umyślnie postępuje w ten sposób i że przewoźnik 
ten nie traktuje poważnie rozporządzenia. Życzyłby sobie przeprowadzenia dochodzenia w 
jego sprawie i – zakładając, że jego przypadek nie jest odosobniony – domaga się ogólnie 
efektywnego stosowania rozporządzenia przez przewoźników lotniczych i właściwe organy.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 26 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

W dniu 23 października 2008 r. autor petycji leciał liniami Iberia z Sao Paulo (Brazylia) do 
Dusseldorfu przez Madryt. Lot z Sao Paulo do Madrytu był opóźniony o siedem godzin i 
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dziesięć minut, wskutek czego składający petycję spóźnił się na połączenie do Dusseldorfu. 
Złożył on w Iberii wniosek o odszkodowanie z tytułu opóźnienia na mocy rozporządzenia 
(WE) 261/20041 (zwanego dalej rozporządzeniem). Iberia odrzuciła wniosek autora petycji 
wyjaśniając, że opóźnienie było wynikiem „wyjątkowych okoliczności”, które zwalniają 
przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty odszkodowania. W szeregu pism składający 
petycję twierdzi, że Iberia przekazała mu sprzeczne informacje na temat przyczyn opóźnienia 
stwierdzając wpierw, że wynikło ono z zatorów w przestrzeni powietrznej, a następnie 
utrzymując, że opóźnienie było wynikiem problemu technicznego. Nie zadowalając się taką 
odpowiedzią autor petycji złożył skargę w federalnym urzędzie lotnictwa cywilnego (LBA), 
niemieckim krajowym organie wykonawczym, który skierował go do hiszpańskiego 
krajowego organu wykonawczego AESA, jako że incydent miał miejsce w obrębie 
jurysdykcji tego organu.

AESA zbadał sprawę i utrzymał w mocy skargę składającego petycję konkludując, że 
przyczyna opóźnienia nie kwalifikowała się jako „wyjątkowe okoliczności”, które 
pozwalałyby Iberii odmówić wypłaty odszkodowania. Jednakże AESA poinformowała autora 
petycji, że będzie musiał on sam wszcząć postępowanie sądowe, jeżeli Iberia odrzuca jego 
roszczenie. AESA poinformował również autora petycji o rozporządzeniu (WE) nr 861/2007 
z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającym europejskie postępowanie w sprawie drobnych 
roszczeń, którego celem jest uproszczenie i przyspieszenie rozstrzygania drobnych sporów 
transgranicznych oraz obniżenie kosztów ponoszonych przez skarżących.

Jednak autor petycji nie chce ponosić kosztów i narażać się na niedogodności związane z 
postępowaniem sądowym uznając, że Iberia celowo unika wywiązania się ze swych 
obowiązków wynikających z rozporządzenia, zarówno w jego przypadku, jak i w innych 
przypadkach, jeżeli nie wszczyna się takiego postępowania.

Rozporządzenie 261/2004 określa szereg obowiązków ciążących na przewoźnikach 
lotniczych w zakresie oferowania pomocy (udzielanie informacji, oferowanie posiłków i 
zakwaterowania, a także zmiana planu podróży/wypłata odszkodowania) pasażerom, którym 
odmówiono wstępu na pokład lub w przypadku anulowania lotów z bardzo niewielkim 
wyprzedzeniem, bądź w sytuacji dużych opóźnień.

Inaczej niż w przypadkach odmowy przyjęcia na pokład lub anulowania lotu, rozporządzenie 
nie gwarantuje wyraźnie odszkodowania z tytułu opóźnienia, jednak Trybunał 
Sprawiedliwości UE orzekł, że pasażer, który przybył do miejsca przeznaczenia z 
opóźnieniem większym niż trzy godziny może być uprawniony do otrzymania 
odszkodowania. Jednakże rozporządzenie zwalnia linię lotniczą z wypłaty takiego 
odszkodowania, jeżeli może ona udowodnić, że przyczyną opóźnienia były „wyjątkowe 
okoliczności”, których nie mogła ona uniknąć nawet w przypadku podjęcia wszystkich 
uzasadnionych środków. Trybunał Sprawiedliwości zasadniczo nie uznał problemów 
technicznych (które były przyczyną opóźnienia w przypadku składającego petycję) za 
należące do tej kategorii. ETS potwierdził jednak, że uznanie, czy poszczególne przypadki 

                                               
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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można zakwalifikować jako „wyjątkowe okoliczności”, leży w gestii sądów krajowych.

W oparciu o warunki art. 16 rozporządzenia państwa członkowskie zobowiązane są powołać 
krajowy organ wykonawczy do zbadania potencjalnego naruszenia tego ustawodawstwa. 
Zadaniem tego organu jest nadzorowanie stosowania rozporządzenia w branży w celu 
identyfikowania i eliminowania niewłaściwych praktyk lub identyfikowania tendencji w 
zakresie nieprzestrzegania rozporządzenia, które mogą przynieść szkody konsumentom. W 
sytuacji wykrycia poważnego naruszenia przepisów rozporządzenia lub tendencji do 
nieprzestrzegania go, krajowy organ wykonawczy podejmie działania naprawcze, w tym w 
ostateczności, nałoży na przewoźnika karę. Celem przewidzianych kar jest rozwiązanie 
problemu zbiorowej szkody, nie zaś oferowanie indywidualnych odszkodowań.

Dokonując oceny skargi krajowe organy wykonawcze, takie jak AESA, oferują pasażerom 
doradztwo umożliwiające im podjęcie świadomej decyzji o wszczęciu postępowania 
sądowego, czy też o skierowaniu sprawy do organu alternatywnego rozstrzygania sporów. 
Niektóre krajowe organy wykonawcze ułatwiają ten proces wydając opinię na temat 
indywidualnej skargi, którą pasażerowie mogą następnie posługiwać się, by poprzeć swe 
roszczenie. Działanie takie jest dobrowolne i nie jest wymagane rozporządzeniem. Doradztwo 
lub opinia wydane przez krajowy organ wykonawczy nie są jednak wiążące ani w stosunku 
do przewoźnika, ani w stosunku do procesu sądowego.

Dlatego też w przypadkach niezadowolenia pasażera z odpowiedzi linii lotniczej na 
jakiekolwiek wniosek o odszkodowanie, nawet jeżeli krajowy organ wykonawczy przyznaje 
rację pasażerowi, ten ostatni musi skierować sprawę bezpośrednio na drogę sądową przed 
sądem krajowym lub w organie alternatywnego rozstrzygania sporów. W niektórych 
przypadkach pasażerowie mogą również dochodzić swych praw za pośrednictwem 
europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, którego celem jest uproszczenie 
rozstrzygania drobnych sporów transgranicznych i obniżenie kosztów.

Autor petycji powinien być świadom, że wniesienie sprawy do sądu podlega ograniczeniom 
czasowym i może on utracić prawo wejścia na drogę sądową, jeżeli nie uczyni tego w 
określonym czasie.

Na stronie www.airpassengerrights.eu autor petycji może znaleźć dalsze informacje na temat 
praw przysługujących mu w ramach tego ustawodawstwa.

W prawie UE skargi rozpatrywane są przez odnośne krajowe organy wykonawcze lub mogą 
być kierowane do sądu krajowego bezpośrednio przez składającego petycję. Komisja nie 
posiada uprawnień do badania poszczególnych skarg. Zgodnie z informacjami przekazanymi 
przez autora petycji wydaje się, że właściwy hiszpański organ wykonawczy AESA wypełnił 
swe obowiązki wynikające z rozporządzenia (WE) nr 261/2004 dokonując analizy skargi 
autora petycji, przedstawiając mu uzasadnioną opinię w jego sprawie, a także informując go o 
konieczności skierowania sprawy do sądu krajowego w celu uzyskania zadośćuczynienia.

Komisja zamierza wysunąć wnioski zmierzające do poprawy rozporządzenia w sprawie praw 
pasażerów linii lotniczych oraz jego egzekwowania do końca 2012 r. Jednak niezależnie od 
wyników przeglądu tego rozporządzenia pasażerowie domagający się odszkodowania będą 
nadal musieli ubiegać się o nie za pośrednictwem sądów lub odpowiednich postępowań w 
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organach alternatywnego rozstrzygania sporów w przypadkach, gdy przewoźnik lotniczy 
odmawia przyjęcia na siebie odpowiedzialności.


