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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0523/2012 внесена от Rudolf Schmitt, с германско гражданство, 
относно неадекватно обезщетение на авиокомпанията Lufthansa вследствие 
на отмяна на неговия полет в резултат от изригването на вулкана 
Eyjafjallajökull в Исландия

1. Резюме на петицията

Полетът на вносителя на петицията е бил отменен вследствие на изригването на 
вулкана Eyjafjallajökull в Исландия. Според вносителя Lufthansa не му е оказала 
достатъчно помощ и обезщетението е било недостатъчно. След като е подал жалба във 
връзка с този въпрос пред компетентния германски орган, Luftfahrt-Bundesamt (LBA), 
той е бил уведомен, че процедурата по разглеждане на неговата жалба е била 
приключена, тъй като съгласно вътрешните правила на LBA процедурите по 
разглеждане на жалби трябва да бъдат приключени веднага щом авиокомпанията е 
платила обезщетение в размер на 50 % от щетите. Вносителят на петицията посочва, че 
само една трета от нанесените му щети са били обезщетени. Вносителят на петицията 
счита, че това третиране е грешно и нарушава разпоредбите 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.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Вносителят на петицията се оплаква, че не е получил достатъчна подкрепа от страна на 
компетентната немска организация (Национален правоприлагащ орган – NEB), 
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отговаряща за регламент 261/2004 относно правата на пътниците във въздушния 
транспорт - Luftfahrt-Bundesamt (LBA).

Комисията желае да изтъкне на първо място, че затварянето на въздушното 
пространство, засегнало няколко европейски държави през април 2010 г. след 
изригването на исландски вулкан, трябва да бъде разглеждано като извънредно 
обстоятелство, което освобождава самолетните авиокомпании от задължението за 
обезщетяване на пътниците. Съгласно Регламент 261/2004 (наричан по-долу 
„регламентът”) относно правата на пътниците във въздушния транспорт ,1 дружествата 
са все пак длъжни дори и при такива извънредни обстоятелства да предоставят 
съдействие и поемане на разноските на пътниците:

- избор между възстановяване на цената на билета, пренасочване в най-кратки срокове 
или нова резервация за следваща дата;

-поемане на разноските от страна на авиокомпанията в очакване на пренасочването 
(телефонни обаждания, храна и напитки, настаняване, превоз между летището и 
мястото за настаняване).

Единствено и само в случай, в който пътниците изберат пренасочването, 
авиокомпаниите трябва винаги сами да организират и да осигурят адекватно 
съдействие на пътниците. Единствено при изключителни обстоятелства на прекъсване 
в големи размери на въздушния трафик като затварянето на въздушното пространство 
вследствие на изригването на вулкан, водещо до анулиране или до големи закъснения 
на полетите  в продължение на няколко дни, е допустимо някои пътници да 
организират сами своето пренасочване и поемането на разходите, които е трябвало да 
бъдат осигурени от авиокомпанията. Те могат впоследствие да поискат 
възстановяването на всичките техни разноски от компанията въз основа на разписките 
за плащанията, в разумен и пропорционален размер според ситуацията.

Особеното положение предизвикано от вулканичния инцидент през 2010 г. беше също 
така предмет на насоки на службите на комисията 2 , целящи да се помогне на 
националните правоприлагащи органи (NEB) да прилагат регламента в този конкретен 
случай, без да се накърнява прилагането на регламента в други ситуации, които 
възникват по-често във въздушния транспорт и налагащи по принцип съдействие и 
поемане на разходите на пътниците, които да са предоставени пряко от компанията. 

От предоставените от вносителя на петицията сведения става видно, че компанията му 
е предложила частично възстановяване на разноските, възникнали след анулирането на 
неговия полет. Вносителят на петицията се е свързал впоследствие с немския 
национален правоприлагащ орган, което е правилната стъпка, но той не е изцяло 
удовлетворен от начина, по който е разгледан неговия случай от LBA.  

                                               
1 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, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91, OВ L 46/1, 
17.2.2004 г., стр. 1.

2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2011_ash-cloud-crisis-guidelines-for-interpretation.pdf
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Съгласно гореспоменатите насоки може да се случи така, че националният 
правоприлагащ орган (NEB) да прецени, че компанията е спазила своите задължения, 
произтичащи от регламента, като предостави частично възстановяване на извършените 
разноски от страна на пътниците поради прекъсването на пътуването, отнасящи се до 
съдействието и пренасочването. С други думи авиокомпаниите са длъжни според 
принципа на пропорционалност и целите на регламента да възстановят разходите за 
пренасочване и съдействие на пътниците във въздушния транспорт в рамките на 
разумна и пропорционална сума в зависимост от времето на чакане и всички конкретни 
обстоятелства за случая. Компетентните национални органи и националните съдилища 
са тези, които трябва да извършат анализ за всеки отделен случай с оглед определянето 
на адекватния и пропорционалния характер на съответните разходи, като вземат 
предвид наред с другото, както е предложено в насоките за 2010 г., наличността и 
обичайната цена на хотелска стая и на други услуги в близост до летище или в 
конкретен регион.

Според информацията, предоставена от вносителя на петицията, LBA е преценил в 
конкретния случай, че предложение за възстановяване в размер на 50% е приемливо 
предвид конкретните обстоятелства. Съгласно изложеното по-горе и без да се засягат 
отсъстващи елементи, които биха могли да докажат обратното, Комисията счита, че 
немските органи са действали съгласно принципа на пропорционалност, правилника и 
горепосочените насоки. 

При все това е важно да се отбележи, че становището на националния правоприлагащ 
орган (NEB) не е правнообвързващ за авиокомпанията и за съдилищата. Националните 
правоприлагащи органи (NEB) могат да налагат санкции на авиокомпаниите за 
неспазване на регламента, но тези действия не зависят от решенията по отделните 
жалби от страна на пътниците.

Следователно може да бъде в интерес на вносителя на петицията той да поиска правно 
становище относно средствата за разрешаване на спорове, които са налице на 
национално равнище, в това число прибягването до процедура за разрешаване на 
дребни спорове, ако той прецени, че правата му не са били зачетени. Такива средства 
позволяват обикновено да се упражнят правата пряко и по отношение на конкретното 
лице, доколкото единствено националните съдилища могат да присъждат обезщетения. 
Организациите на потребителите могат именно да окажат съдействие на пътниците при 
подобна постъпка.

Заключение

Комисията контролира прилагането на Регламент (ЕО) № 261/2004 от страна на 
държавите членки и подчертава, че всяка държава членка е установила режим на 
санкции спрямо авиокомпаниите, които не спазват разпоредбите на регламента.1. Въз 
основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, Комисията не откри 
признаци за лошо прилагане на регламента от страна на националните органи в 
конкретния случай.

                                               
1 Работен документ на Комисията, придружаващ съобщение COM(2011) 174 окончателен.
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Както беше посочено в съобщението от 11 април 2011 г.1 , ефикасното упражняване на 
правата на пътниците, също както и достъпът на пътниците до информация относно 
техните права, до по-единно и бързо третиране на техните сигнали и до несложни и 
евтини механизми във връзка с исковете с малък материален интерес са сред основните 
цели на настоящото преразглеждане на нормативната уредба от страна на Комисията.

                                               
1 COM(2011) 174 окончателен.


