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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0523/2012 af Rudolf Schmitt, tysk statsborger, om utilstrækkelig 
kompensation fra flyselskabet Lufthansa efter aflysningen af hans fly som 
følge af udbruddet i vulkanen Eyjafjallajökull på Island

1. Sammendrag

Andragerens fly blev aflyst som følge af udbruddet i vulkanen Eyjafjallajökull på Island.
Ifølge andrageren ydede Lufthansa ham ikke nok bistand, og kompensationen var 
utilstrækkelig. Efter at have indgivet sin klage om dette til det kompetente tyske organ, 
Luftfahrt-Bundesamt (LBA), fik han at vide, at hans klageprocedure var blevet afsluttet, fordi 
klageprocedurer ifølge LBA's interne regler skal afsluttes, når luftfartselskabet har betalt 
kompensation for 50 % af skaderne. Andrageren fremfører, at han kun havde fået 
kompensation for en tredjedel af sine skader. Andrageren mener, at denne behandling er 
forkert og i strid med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 
vedrørende kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved 
aflysning eller lange forsinkelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. september 2012).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

"Andrageren klager over, at han ikke fik tilstrækkelig bistand fra det kompetente tyske organ 
med ansvar for forordning 261/2004 om flypassagerers rettigheder, Luftfahrt-Bundesamt 
(LBA).

Kommissionen vil gerne indledningsvis påpege, at den lukning af luftrummet, der ramte en 
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række lande i april 2010 efter udbruddet af en islandsk vulkan, bør betragtes som en 
usædvanlig omstændighed, der fritager luftfartsselskaberne for at yde passagererne 
kompensation. I henhold til forordning 261/2004 (i det følgende benævnt "forordningen") om 
flypassagerers rettigheder1 har selskaberne dog selv under sådanne usædvanlige 
omstændigheder pligt til at yde bistand og sørge for forplejning og indkvartering af 
passagererne, som har:

- valget mellem refusion af billetprisen, omlægning af rejsen ved førstgivne lejlighed eller en 
ny reservation til et senere tidspunkt

- ret til forplejning og indkvartering på luftfartsselskabets regning, mens de venter på 
omlægningen af rejsen (telefonopringninger, forfriskninger, måltider, hotelophold, transport 
mellem lufthavnen og overnatningsstedet).

Hvis og kun hvis passageren vælger omlægning af rejsen, skal luftfartsselskaberne altid selv 
organisere og yde passende bistand til passagererne. Kun under usædvanlige omstændigheder 
med omfattende afbrydelser af flytrafikken, såsom lukning af luftrummet på grund af et 
vulkanudbrud, der indebærer aflysning eller lange forsinkelser af et stort antal flyvninger i 
flere dage, er det tænkeligt, at nogle passagerer selv kan organisere omlægningen af deres 
rejse og den forplejning og indkvartering, som flyselskabet skulle have sørget for. De kan 
derefter kræve, at selskabet refunderer alle deres udgifter på grundlag af kvitteringer i rimeligt 
omfang i forhold til situationen.

Kommissionens tjenestegrene2 har i øvrigt på baggrund af den særlige situation, der opstod 
som følge af vulkanudbruddet i 2010, udarbejdet nogle retningslinjer, som skal bistå de 
nationale håndhævelsesorganer med anvendelsen af forordningen i dette særlige tilfælde, uden 
at dette berører anvendelsen af forordningen i andre situationer, som forekommer hyppigere 
inden for luftfarten og i princippet giver passagererne krav på bistand og forplejning og 
indkvartering, der organiseres direkte af flyselskabet.

Ifølge andragerens oplysninger tilbød selskabet ham kun delvis refusion af udgifterne i 
forbindelse med aflysningen af hans fly. Andrageren henvendte sig derefter til det tyske 
håndhævelsesorgan, hvilket er den korrekte fremgangsmåde, men han er ikke tilfreds med 
LBA's håndtering af hans sag.

I overensstemmelse med de ovennævnte retningslinjer kan det forekomme, at de nationale 
håndhævelsesorganer vurderer, at selskabet har opfyldt sine forpligtelser i henhold til 
forordningen ved at tilbyde delvis refusion af passagerernes udgifter i forbindelse med 
afbrydelsen af rejsen som bistand og omlægning af rejsen. Luftfartsselskaberne har med andre 
ord pligt til under hensyntagen til proportionalitetsprincippet og forordningens formål at 
refundere udgifterne til omlægning af rejsen og bistand til flypassagererne op til et rimeligt og 
forholdsmæssigt beløb, afhængigt ventetiden og alle de særlige konkrete omstændigheder. De 
kompetente nationale myndigheder og de nationale domstole må fra sag til sag afgøre, 

                                               
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.
2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2011_ash-cloud-crisis-guidelines-for-interpretation.pdf.
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hvorvidt de pågældende udgifter er passende og forholdsmæssige, hvorved de bl.a. - som 
foreslået i retningslinjerne fra 2010 - må tage hensyn til adgangen til og den sædvanlige pris 
for et hotelværelse og andre tjenesteydelser i nærheden af en lufthavn eller i en bestemt 
region.

Ifølge andragerens oplysninger vurderede LBA i dette konkrete tilfælde, at et tilbud om 
refusion af 50 % af andragerens udgifter var acceptabelt under de givne omstændigheder. I 
lyset af ovenstående og med det forbehold, at der kan mangle oplysninger, som kunne påvise 
det modsatte, mener Kommissionen, at de tyske myndigheder har handlet i overensstemmelse 
med proportionalitetsprincippet, forordningen og de ovennævnte retningslinjer.

Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at en udtalelse fra et nationalt håndhævelsesorgan ikke er 
retligt bindende for luftfartsselskabet og for domstolene. Håndhævelsesorganerne kan 
pålægge luftfartsselskaberne sanktioner for manglende overholdelse af forordningen, men 
sådanne aktioner er uafhængige af behandlingen af de individuelle klager fra passagererne.

Det kan således være i andragerens interesse at indhente juridisk rådgivning med hensyn til, 
hvilke retsmidler der er til rådighed på nationalt plan, herunder en småkravsprocedure, 
såfremt han mener, at hans rettigheder ikke er blevet respekteret. Ved hjælp af sådanne 
retsmidler vil det generelt være muligt for passageren at gøre sine rettigheder gældende på en 
mere direkte og personlig måde, idet kun de nationale domstole kan tilkende erstatning.
Navnlig forbrugerorganisationer kan bistå passagererne i forbindelse hermed.

Konklusion

Kommissionen fører kontrol med medlemsstaternes anvendelse af forordning (EF) nr. 
261/2004 og understreger, at hver medlemsstat har indført et sanktionssystem, der retter sig 
mod luftfartsselskaber, som ikke overholder forordningens bestemmelser1. Kommissionen har 
på grundlag af de oplysninger, der er tilvejebragt af andrageren, ikke fundet tegn på forkert 
anvendelse af forordningen fra de nationale myndigheders side i denne sag.

Ved den igangværende revision af forordningen er det en vigtig målsætning at sikre en 
effektiv gennemførelse af passagerernes rettigheder, men ligeledes passagerernes adgang til 
information om deres rettigheder, en mere ensartet og hurtig behandling af klager samt enkle 
tvistløsningsmekanismer med et lavt omkostningsniveau, således som det blev understreget i 
Kommissionens meddelelse af 11. april 20112."

                                               
1 Arbejdsdokument fra Kommissionen, der ledsager meddelelse COM(2011)0174.
2 COM(2011)0174.


