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Tárgy: Rudolf Schmitt német állampolgár által benyújtott 0523/2012. számú petíció 
légi járatának az izlandi Eyjafjallajökull vulkán kitörése miatti törlését 
követően a Lufthansa légitársaság által nyújtott elégtelen kártérítésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának légi járatát az izlandi Eyjafjallajökull vulkán kitörését követően 
törölték. A petíció benyújtója szerint a Lufthansa nem nyújtott számára kellő segítséget, és a 
kártérítés nem volt elegendő. Miután az ügyben panaszt nyújtott be az illetékes német 
hatósághoz, a Szövetségi Légügyi Hivatalhoz (Luftfahrt-Bundesamt, LBA), tájékoztatták a 
panaszával kapcsolatos eljárás megszüntetéséről, mivel az LBA belső szabályzata szerint a 
panasszal kapcsolatban meg kell szüntetni az eljárást, ha a légitársaság a károk 50%-áért 
kártérítést fizetett. A petíció benyújtója azt állítja, hogy az őt ért kárnak csak a harmadát 
fizették ki. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez az eljárás jogszerűtlen és megsérti a 
visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak 
nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK 
rendeletet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

A petíció benyújtója azt panaszolja fel, hogy a 261/2004/EK rendelet alkalmazásáért felelős 
illetékes német nemzeti végrehajtó szervtől (National Enforcement Body – NEB), 
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nevezetesen a Szövetségi Légügyi Hivataltól (Luftfahrt Bundesamt, LBA) nem kapott 
elegendő segítséget.

A Bizottság mindenekelőtt hangsúlyozni kívánja, hogy az egy izlandi vulkán kitörését követő 
légtérzár, amely 2010 áprilisában több országot is érintett, olyan különleges körülménynek 
minősül, amely mentesíti a légitársaságokat azalól, hogy az utasokat kártalanítsák. A légi 
utasok jogairól szóló 261/2004/EK rendelet1 (a továbbiakban: „a rendelet”) értelmében a 
légitársaságok ugyanakkor ilyen különleges körülmények között is kötelesek az utasok 
számára segítséget nyújtani, és megfelelő ellátást nyújtani az alábbiak szerint:

- választás a menetjegy árának visszatérítése, a lehető legkorábbi járatra történő átfoglalás, 
illetve egy későbbi időpontra vonatkozó új foglalás között;

- megfelelő ellátás biztosítása (telefonhívások, frissítők, étkezés, szállás, a szálláshelyre és 
szálláshelyről való szállítás) a légitársaság által az átfoglalásig;

Abban és kizárólag abban az esetben, ha az utas az átfoglalást választja, a légitársaságoknak 
mindig megfelelő segítséget kell megszervezniük és nyújtaniuk az utasok számára. Kizárólag 
a légi közlekedést érintő, nagy horderejű különleges körülmények között – mint amilyen a 
légtér lezárása egy vulkán kitörését követően, amelynek következtében több napon keresztül 
számos járatot törölnek vagy a járatok késnek – képzelhető el, hogy egyes utasok maguk 
szervezik meg az átfoglalást és azt az ellátást, amelyet a légitársaságnak kellett volna 
biztosítania. Ezt követően kérhetik, hogy a légitársaság a nyugták alapján, a helyzettől függő 
ésszerű és arányos mértékben térítse meg költségeik egészét.

A 2010-es vulkánkitörés nyomán létrejött különleges helyzettel kapcsolatban máskülönben a 
Bizottság szolgálatai iránymutatásokat2 adtak ki, amelyek célja az volt, hogy ebben a konkrét 
esetben segítse a nemzeti végrehajtó szerveket a rendelet alkalmazásában anélkül, hogy az 
érintené a rendelet alkalmazását más, a légi közlekedésben gyakrabban előforduló 
helyzetekben, amelyekben elvben azt írja elő, hogy a légitársaság közvetlenül köteles 
segítséget és megfelelő ellátást nyújtani.

A petíció benyújtója által közölt információkból kitűnik, hogy a légitársaság a járatának 
törléséből eredő költségeinek csupán részleges megtérítését ajánlotta fel. A petíció benyújtója 
ezután kapcsolatba lépett a német nemzeti végrehajtó szervvel, ami a megfelelő, követendő 
lépésnek minősült, ám nem elégedett meg azzal, ahogy ügyét az LBA elbírálta.

A fenti iránymutatásoknak megfelelően előfordulhat, hogy a nemzeti végrehajtó szerv 
megítélése szerint a légitársaság tiszteletben tartotta a rendeletből eredő kötelezettségeit, 
amikor felajánlotta az utasoknak az utazás megszakításából eredő, a segítségnyújtás és az 
átfoglalás címén keletkezett költségeik részbeni megtérítését. Más szóval a légitársaságok az 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. február 11-i 261/2004/EK rendelete visszautasított 

beszállás és légi járatok 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.

2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2011_ash-cloud-crisis-guidelines-for-
interpretation.pdf
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arányosság elvét és a rendelet célját szem előtt tartva egy ésszerű és arányos – a várakozási 
időtől és a konkrét esetben fennálló különleges körülményektől függő – összegig kötelesek 
megtéríteni a légi utasok átfoglalásból és segítségnyújtásból eredő költségeit. Az illetékes 
nemzeti hatóságok és a nemzeti bíróságok feladata, hogy eseti jelleggel elemezzék az érintett 
költségek megfelelőségét és arányosságát, figyelembe véve többek között – a 2010-es 
iránymutatásokban javasolt módon – a szállodai szobák és az egyéb szolgáltatások 
elérhetőségét és szokásos árát egy adott repülőtér közelében vagy régióban.

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk szerint az LBA a konkrét esetben úgy 
ítélte meg, hogy a petíció benyújtóját terhelő költségek 50%-áig terjedő költségtérítési ajánlat 
a konkrét körülményeket figyelembe véve elfogadható. A fentiek alapján, mindaddig, amíg az 
annak ellenkezőjét igazoló információk nem állnak rendelkezésére, a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy a német hatóságok az arányosság elvével, a rendelettel és a fent említett 
iránymutatásokkal összhangban jártak el.

Meg kell azonban jegyezni, hogy a nemzeti végrehajtó szerv véleménye a légitársaságra és a 
bíróságokra nézve jogi szempontból nem kötelező erejű. A nemzeti végrehajtó szervej a 
rendelet be nem tartása esetén kártérítésre kötelezhetik a légitársaságokat, de fellépéseik 
függetlenek az utasok egyéni panaszainak rendezésétől.

Így – amennyiben úgy ítéli meg, hogy jogait nem tartották tiszteletben – a petíció 
benyújtójának érdekét szolgálná, ha jogi véleményt kérne a nemzeti szinten rendelkezésre álló 
vitarendezési módokról, ideértve a kis értékű követelésekre vonatkozó eljárás igénybevételét 
is. Ezekkel az eszközökkel általában közvetlenebbül és személyesebben szerezhet jogainak 
érvényt, amennyiben csak a nemzeti bíróságok ítélhetnek meg kártérítést. Egy ilyen lépés 
megtételében különösen a fogyasztói szervezetek tudnak segítséget nyújtani az utasok 
számára.

Következtetés

A Bizottság ellenőrzi a 261/2004/EK rendelet tagállamok általi betartását és hangsúlyozza, 
hogy valamennyi tagállam életbe léptetett egy, az e rendeletet1 be nem tartó légitársaságokra 
vonatkozó szankciórendszert. A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján a 
Bizottság nem tárt fel a konkrét esetben a rendelet a nemzeti hatóságok általi, nem megfelelő 
alkalmazására utaló jeleket.

Ahogyan azt 2011. április 11-i közleményében2 kiemelte, az utasok jogainak hatékony 
érvényesítése, valamint az utasoknak a jogaikkal kapcsolatos információkhoz, a panaszok 
egységesebb és gyorsabb kezeléséhez, valamint a vitarendezés egyszerű és kevésbé költséges 
mechanizmusaihoz való hozzáférése a Bizottság által jelenleg folytatott felülvizsgálat fő 
célkitűzései között szerepel.

                                               
1 A COM(2011)0174 közleményt kísérő bizottsági munkadokumentum.
2 COM(2011)0174.


