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Tema: Peticija Nr. 0523/2012 dėl oro transporto bendrovės „Lufthansa“ nepakankamos 
žalos kompensacijos už atšauktą skrydį išsiveržus Islandijos Ejafjadlajokudlio 
ugnikalniui, kurią pateikė Vokietijos pilietis Rudolf Schmitt

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo skrydis buvo atšauktas dėl Islandijos Ejafjadlajokudlio ugnikalnio 
išsiveržimo. Pasak jo, oro bendrovė „Lufthansa“ jam per mažai padėjo, o žalos kompensacija 
buvo nepakankama. Peticijos pateikėjui pateikus skundą Vokietijos federalinei aviacijos 
tarnybai (vok. Luftfahrt-Bundesamt, LBA), buvo pranešta, kad jo skundo nagrinėjimo 
procedūra nutraukta, nes pagal LBA vidaus taisykles skundų nagrinėjimo procedūros turi būti 
baigiamos tada, kai oro bendrovė kompensuoja 50 proc. žalos. Peticijos pateikėjas aiškina, 
kad jam buvo kompensuota tik trečdalis žalos. Jis mano, kad tokia veikla neteisėta ir 
prieštaraujanti Reglamentui (EB) Nr. 261/2004, nustatančiam bendras kompensavimo ir 
pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam 
laikui atveju.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad pagal Reglamentą 261/2006 dėl oro transporto keleivių 
teisių Vokietijos kompetentinga institucija (Nacionalinė vykdymo užtikrinimo įstaiga (NEB)) 
–Luftfahrt-Bundesamt (LBA) – jam nesuteikė pakankamos pagalbos.

Visų pirma Komisija nori pabrėžti, kad keletui valstybių įtakos turėjęs oro erdvės uždarymas 
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2010 m. balandžio mėn. išsiveržus Islandijos ugnikalniui turi būti traktuojamas kaip ypatinga 
aplinkybė, dėl kurios oro transporto bendrovės atleidžiamos nuo pareigos mokėti 
kompensacijas keleiviams. Pagal Reglamentą 261/2004 (toliau – Reglamentas) dėl oro 
transporto keleivių teisių1 netgi tokiomis ypatingomis aplinkybėmis bendrovės vis dėlto 
privalo teikti pagalbą keleiviams ir jais rūpintis: 

– leisti pasirinkti galimybę susigrąžinti pinigus už bilietą, kuo greičiau keliauti kitu maršrutu 
arba iš naujo rezervuoti bilietą vėlesne data;

– laukiant skrydžio kitu maršrutu oro transporto bendrovė apmoka telefono skambučius, 
gaiviuosius gėrimus, maistą, apgyvendinimo ir transporto į apgyvendinimo vietą ir iš jos 
paslaugas.

Tik tokiu atveju, kai keleiviai pasirenka skrydį kitu maršrutu, oro transporto bendrovės visada 
privalo pačios organizuoti ir teikti atitinkamą pagalbą keleiviams. Tik kai susiklosčius 
ypatingoms aplinkybėms nutraukiami skrydžiai dideliu mastu, pavyzdžiui, kai dėl ugnikalnio 
išsiveržimo uždaroma oro erdvė ir anuliuojama arba atidedama dauguma skrydžių, gali būti, 
kad kai kurie keleiviai patys susiorganizuoja skrydžius kitu maršrutu ir pasirūpina kitomis 
paslaugomis, kurias turėtų suteikti oro transporto bendrovė. Tada atsižvelgdami į aplinkybes 
ir laikydamiesi pagrįstumo ir proporcingumo principo jie gali prašyti bendrovės padengti 
visas savo išlaidas pateikdami išlaidas pagrindžiančius čekius. 

Be to, 2010 m. dėl ugnikalnio išsiveržimo susidariusi ypatinga padėtis nurodyta Komisijos 
tarnybų gairėse2, kurių tikslas – padėti nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai taikyti 
Reglamentą šiuo konkrečiu atveju nepažeidžiant jo taikymo tvarkos kitais dažniau 
pasitaikančiais atvejais, susijusiais su oro transportu, kai iš esmės bendrovė privalo tiesiogiai
teikti pagalbą keleiviams ir jais rūpintis.

Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, bendrovė padengė tik dalį jo dėl skrydžio 
atšaukimo patirtų išlaidų. Vėliau peticijos pateikėjas kreipėsi į Vokietijos nacionalinę 
vykdymo užtikrinimo įstaigą (sektinas pavyzdys), tačiau liko nepatenkintas tuo, kaip 
Vokietijos federalinė aviacijos tarnyba išnagrinėjo jo klausimą.

Gali būti, kad pagal minėtas gaires nacionalinė vykdymo užtikrinimo įstaiga nusprendė, kad 
padengdama dalį keleivių dėl kelionės nutraukimo patirtų ir su pagalba, ir skrydžiu kitu 
maršrutu susijusių išlaidų bendrovė įvykdė Reglamente nustatytus įpareigojimus. Kitaip 
tariant, vadovaudamosi proporcingumo principu ir siekdamos Reglamente nustatytų tikslų, 
oro transporto bendrovės privalo padengti skrydžių kitais maršrutais ir pagalbos keleiviams 
išlaidas sumokėdamos pagrįsto ir proporcingo dydžio sumas, atsižvelgdamos į laukimo laiką 
ir visas ypatingas konkretaus atvejo aplinkybes. Kompetentingos nacionalinės institucijos ir 
nacionaliniai teismai kiekvienu konkrečiu atveju privalo atlikti analizę, kad nustatytų, ar 
atitinkamos išlaidos adekvačios ir proporcingos, atsižvelgdami, kaip siūloma 2010 m. gairėse, 
į įprastą viešbučio kambario kainą, galimybę gauti kambarį ir kitas paslaugas, teikiamas netoli 
oro uosto arba tam tikrose apylinkėse.

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

kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam 
laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 298/91, OL L 46, 2004 2 17, p. 1.

2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2011_ash-cloud-crisis-guidelines-for-interpretation.pdf
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Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, Vokietijos federalinė aviacijos tarnyba 
įvertino, kad šiuo konkrečiu atveju, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, 50 % peticijos 
pateikėjo patirtų išlaidų siekianti kompensacija yra tinkama. Atsižvelgdama į pirmiau pateiktą 
informaciją ir neturėdama ją paneigiančios informacijos, Komisija mano, kad Vokietijos 
institucijos veikė vadovaudamosi proporcingumo principu, Reglamentu ir minėtomis 
gairėmis.

Vis dėlto reikia pabrėžti, kad nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos nuomonė oro 
transporto bendrovei ir teismams teisiškai neprivaloma. Nacionalinės vykdymo užtikrinimo 
įstaigos gali bendrovėms taikyti sankcijas dėl reglamento nesilaikymo, tačiau šie veiksmai 
nesusiję su individualių keleivių skundų sprendimais.

Todėl peticijos pateikėjas turėtų būti suinteresuotas prašyti teisinės nuomonės dėl teisinių 
ginčų sprendimo priemonių taikymo nacionaliniu lygmeniu, įskaitant ieškinių dėl nedidelių 
sumų nagrinėjimo procedūrą, jeigu jis mano, kad jo teisės buvo pažeistos. Paprastai šios 
priemonės padeda individualiau ir daugiau tiesioginiu būdu pasinaudoti savo teisėmis, nes tik 
nacionaliniai teismai gali priimti sprendimą dėl žalos atlyginimo. Ypač vartotojų 
organizacijos gali pagelbėti keleiviams, kurie imasi tokių veiksmų.

Išvada

Komisija prižiūri, kaip valstybės narės taiko Reglamentą Nr. 261/2004, ir pabrėžia, kad 
kiekviena valstybė narė nusistatė sankcijų režimą, taikomą bendrovėms, kurios nesilaiko šio 
reglamento1. Remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija, Komisija nenustatė, kad 
nacionalinės institucijos būtų padariusios konkrečių Reglamento taikymo pažeidimų.

Kaip pažymėta 2011 m. balandžio mėn. 11 d. komunikate2, veiksmingas keleivių teisių 
įgyvendinimas, taip pat keleivių prieiga prie informacijos apie jų teises, teisės į greitesnį ir 
vienodą skundų nagrinėjimą įgyvendinimas, galimybė pasinaudoti paprastais ir nebrangiais 
ieškinių nagrinėjimo mechanizmais yra vieni iš pagrindinių šiuo metu Reglamentą 
persvarstančios Komisijos tikslų.

                                               
1 Komisijos darbinis dokumentas pridėtas, prie Komunikato COM (2011) 174 final.
2 COM(2011) 174 final.


