
CM\920539PL.doc PE500.701v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

27.11.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0523/2012, którą złożył Rudolf Schmitt (Niemcy) w sprawie 
nieadekwatnego odszkodowania wypłaconego przez linię lotniczą Lufthansa 
po odwołaniu jego lotu w związku z erupcją wulkanu Eyjafjallajökull na 
Islandii

1. Streszczenie petycji

Lot składającego petycję został odwołany po erupcji wulkanu Eyjafjallajökull na Islandii. 
Według składającego petycję Lufthansa nie zapewniła mu odpowiedniej pomocy, 
a odszkodowanie jest niewystarczające. Po złożeniu skargi w tej sprawie do właściwego 
organu niemieckiego, Luftfahrt-Bundesamt (LBA), poinformowano go, że procedura 
skargowa została zamknięta, ponieważ na mocy przepisów wewnętrznych LBA należy tak 
uczynić, jeżeli dana linia lotnicza wypłaciła odszkodowanie za 50% poniesionych strat. 
Składający petycję twierdzi, że pokryto tylko około jedną trzecią jego strat. Składający 
petycję uważa, że takie postępowanie jest niezgodne z przepisami i narusza rozporządzenie 
(WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w 
przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Składający petycję skarży się, że nie otrzymał wystarczającej pomocy ze strony właściwego 
niemieckiego organu (krajowy organ wykonawczy) odpowiedzialnego za wykonanie 
rozporządzenia 261/2004 w sprawie praw pasażerów w transporcie lotniczym, Luftfahrt-
Bundesamt (LBA).
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Komisja pragnie przede wszystkim podkreślić, że zamknięcie przestrzeni powietrznej nad 
kilkoma krajami w kwietniu 2010 r. w następstwie erupcji islandzkiego wulkanu musi zostać 
uznane za wyjątkową okoliczność zwalniającą przewoźników lotniczych z obowiązku 
wypłaty odszkodowań pasażerom. W myśl rozporządzenia 261/2004 (zwanego dalej 
rozporządzeniem) w sprawie praw pasażerów w transporcie lotniczym1, przewoźnicy lotniczy 
mają jednak obowiązek, nawet w tak wyjątkowych okolicznościach, zapewnić pomoc i opiekę 
pasażerom:

- pomoc w dokonaniu wyboru między zwrotem kosztów biletu, znalezieniem innego 
połączenia w jak najkrótszym czasie lub nową rezerwacją w późniejszym terminie;

- zapewnienie opieki ze strony przewoźników lotniczych w oczekiwaniu na znalezienie 
nowego połączenia (przeprowadzanie rozmów telefonicznych, napoje, posiłki, 
zakwaterowanie, transport do i z miejsca zakwaterowania).

Wyłącznie w przypadku, gdy pasażer zdecyduje się na zmianę planów podróży, przewoźnicy 
lotniczy muszą bezwzględnie sami zorganizować pomoc dla pasażerów i udzielić im tej 
pomocy. Jedynie w takich wyjątkowych okolicznościach, gdy występują bardzo poważne 
zakłócenia ruchu lotniczego, takie jak zamknięcie przestrzeni lotniczej w następstwie 
wybuchu wulkanu, wiążące się z anulowaniem dużej liczby lotów lub poważnymi 
opóźnieniami w tym zakresie podczas wielu dni, można dopuścić, by pasażerowie sami 
dokonali zmiany planów podróży lub zorganizowali sobie opiekę, która powinna być 
świadczona przez przewoźników lotniczych. Mogą oni następnie, w miarę rozsądku i 
proporcjonalnie do sytuacji, zażądać całkowitego zwrotu kosztów od przewoźnika na 
podstawie zapłaconych rachunków. 

Wyjątkowa sytuacja, jaka wystąpiła po erupcji wulkanu w 2010 r., stanowiła ponadto 
przedmiot wytycznych służb Komisji2 służących wsparciu krajowych organów 
odpowiedzialnych za egzekwowanie rozporządzenia w jego stosowaniu w tym konkretnym 
przypadku, bez wpływu na stosowanie rozporządzenia w innych sytuacjach występujących w 
transporcie lotniczym częściej i wymagających zasadniczo udzielenia bezpośrednio przez 
przewoźnika pomocy pasażerom i opieki nad nimi.

Z informacji przedstawionych przez składającego petycję wynika, że przewoźnik zaoferował 
mu jedynie częściowy zwrot kosztów poniesionych przez niego w związku z anulowaniem
lotu. Następnie składający petycję skontaktował się z niemieckim organem odpowiedzialnym 
za egzekwowanie rozporządzenia, co było właściwym krokiem, jednak nie jest on 
zadowolony ze sposobu, w jaki LBA rozpatrzył jego sprawę. 

Zgodnie ze wspomnianymi wyżej wytycznymi, może się zdarzyć, że krajowy organ 
                                               
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.

2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2011_ash-cloud-crisis-guidelines-for-
interpretation.pdf
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wykonawczy uzna, iż przewoźnik dotrzymał zobowiązań wynikających z rozporządzenia, 
oferując pasażerom częściowy zwrot poniesionych przez nich kosztów pomocy i zmiany 
planów podróży w związku z przerwaniem pierwotnej podróży. Innymi słowy przewoźnicy 
lotniczy są zobowiązani, w świetle zasady proporcjonalności i celów rozporządzenia, do 
zwrotu kosztów zmiany planów podróży i pomocy udzielonej pasażerom w wysokości 
uznawanej za rozsądną i proporcjonalną, w zależności od czasu oczekiwania oraz 
okoliczności, jakie wystąpiły w danym przypadku. Do właściwych organów i sądów 
krajowych należy dokonanie analizy poszczególnych przypadków w celu określenia 
odpowiedniej i proporcjonalnej wysokości powiązanych wydatków, przy uwzględnieniu 
między innymi, jak zalecono w wytycznych z 2010 r., dostępności i zwyczajowej ceny pokoi 
hotelowych i innych usług w pobliżu lotniska lub w danym regionie.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez składającego petycję, LBA oszacował, że w 
tym przypadku oferta zwrotu 50 % kosztów poniesionych przez składającego petycję była do 
przyjęcia, biorąc pod uwagę okoliczności, jakie wystąpiły w tym przypadku. Mając powyższe 
na uwadze i nie wykluczając, że brakujące informacje mogłyby doprowadzić do przeciwnych 
wniosków, Komisja uważa, że władze niemieckie postąpiły zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, rozporządzeniem i wspomnianymi wytycznymi. 

Należy jednakże zaznaczyć, że opinia krajowego organu wykonawczego nie jest prawnie 
wiążąca dla przewoźnika lotniczego ani dla sądów. Organ ten może nałożyć sankcje na 
przewoźników nieprzestrzegających rozporządzenia, ale działania te są niezależne od 
rozpatrywania indywidualnych skarg pasażerów.

Jeżeli składający petycję uznaje, że naruszono jego prawa, w jego interesie byłoby zatem 
zasięgnięcie opinii prawnej na temat dostępnych na poziomie krajowym środków 
rozwiązywania sporów, w tym zastosowania procedury rozwiązywania drobnych sporów. 
Tego rodzaju środki umożliwiają zazwyczaj bardziej bezpośrednie i personalne 
wyegzekwowanie swoich praw, ponieważ jedynie sądy krajowe mogą przyznawać 
odszkodowania. W szczególności organizacje konsumentów mogą wspierać pasażerów w 
podjęciu takich kroków.

Wniosek

Komisja kontroluje stosowanie rozporządzenia 261/2004 przez państwa członkowskie i 
podkreśla, że każde państwo członkowskie wprowadziło system kar dla przewoźników, 
którzy nie przestrzegają rozporządzenia1. Na podstawie informacji przedstawionych przez 
składającego petycję, w tym przypadku Komisja nie stwierdziła nieprawidłowego stosowania 
rozporządzenia przez władze krajowe.

Jak podkreślono w komunikacie z dnia 11 kwietnia 2011 r.2, wśród głównych celów obecnego 
przeglądu rozporządzenia prowadzonego przez Komisję znajdują się takie kwestie jak: 
skuteczne egzekwowanie praw pasażerów, dostęp pasażerów do informacji o ich prawach, do 
bardziej ujednoliconego i szybszego rozpatrywania skarg, a także do prostych i 
niekosztownych mechanizmów rozwiązywania sporów.
                                               
1 Dokument roboczy Komisji towarzyszący komunikatowi (COM(2011) 174 final).
2 COM(2011) 174 final
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