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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: петиция 0703/2012, внесена от Васил Ставрев, с българско гражданство, 
относно искания към унгарската авиокомпания Wizz Air

1. Резюме на петицията

Вносителят посочва, че въпреки закъснение с повече от два часа на полет на Wizz Air 
от София до Дортмунд пътниците не са получили законоустановеното обезщетение. 
Впоследствие двама служители на летище Дортмунд са отказали да му позволят да се 
качи на полета за връщане, изисквайки от него да закупи нови билети и отказвайки му 
необходимата помощ, въпреки че вносителят има увреждане и не е в състояние да 
върви без чужда помощ. Съответно вносителят е на мнение, че служителите на 
компанията са го дискриминирали въз основа на неговото увреждане и по този начин 
систематично нарушават европейското законодателство за защита на потребителя.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

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

Закъснение с Wizz Air

Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 
2004 година за 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) №  259/911 определя редица задължения за въздушните превозвачи да 
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предоставят помощ (информация, напитки, настаняване и пренасочване/възстановяване 
на разходи) на пътниците при отказан достъп на борда, при отменяне на техните полети 
в последния момент или при голямо закъснение.

За разлика от случаите на отказан достъп на борда или отмяна на полет, Регламентът не 
предвижда изрично плащането на обезщетение за закъснение. Съдът на ЕС постанови, 
че пътник, закъснял при пристигането на местоназначението си с повече от три часа, 
може да получи обезщетение. Изглежда случаят на вносителя не е такъв, тъй като е 
закъснял с повече от два часа, но от предоставената информация не става ясно дали 
закъснението е било повече от три часа. Освен това Регламентът освобождава 
авиокомпанията от плащането на такова обезщетение, ако тя може да докаже, че 
причината за закъснението се дължи на „извънредни обстоятелства“, които тя не е 
могла да избегне, дори и ако е предприела всички разумни мерки. Съдът на ЕС обаче 
потвърди, че в края на краищата националните съдилища са тези, които трябва да 
решат дали в конкретни случаи са налице „извънредни обстоятелства“ или не.

Случай на отказан достъп на борда и неоказана помощ на пасажер с увреждания

Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. 
относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при 
пътувания с въздушен транспорт1 определя задължения за въздушните превозвачи и 
летищата, след като бъдат уведомени предварително, да предоставят помощ на хора с 
увреждания и на хора с ограничена подвижност, за да им позволят да пътуват при равни 
условия като всички останали пътници.

Съгласно член 7 от Регламента лицето, имащо нужда от помощ, трябва да уведоми 
въздушния превозвач, своята туристическа агенция или туроператор най-малко 48 часа 
преди пътуването. Ако не бъде предварително уведомено, летището все пак полага 
разумни усилия, за да предостави необходимата помощ. Помощта бива оказана обаче, 
при условие че пасажерът се яви на време за регистрацията („ако не е посочено точно 
време, не по-късно от един час преди оповестеното време на заминаване“). От 
предоставена от вносителя информация изглежда, че не е могло да му бъде оказана 
помощ, тъй като е закъснял за регистрацията. Закъснението му изглежда също така е 
причината да му бъде отказан достъп на борда и му се е наложило да закупи нови 
билети. Случай на закъснение не е включен в настоящия регламент.

Съгласно член 16 от Регламент № 261/2004 и член 14 от Регламент № 1107/2006 
държавите членки са длъжни да назначат национални правоприлагащи органи да 
разследват евентуални нарушения на съответното законодателство. Ролята на 
националните правоприлагащи органи е да наблюдават прилагането на Регламента от 
компаниите, за да се решават въпроси, свързани с лоши практики, и да се определят 
възможните случаи на неспазване на Регламента, които могат да доведат до щети за 
потребителите.  Когато се установи такова голямо нарушение или тенденция за 
неспазване на Регламента, националният правоприлагащ орган следва да предприеме 
подходящи корективни действия, включително, като крайна мярка, санкциониране на 
въздушния превозвач. Наличните санкции целят по-скоро решаване на въпроса за 
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колективните щети, отколкото изплащането на индивидуално обезщетение. Пътниците 
могат да подават жалби до националните правоприлагащи органи във всички държави 
− членки на ЕС, но националният правоприлагащ орган, отговорен за случая, е органът 
от държавата, в която се е случил въпросният инцидент. Пътниците трябва първо да 
подадат жалба до въздушния превозвач и ако не получат отговор или не са доволни от 
получения от въздушния превозвач отговор, могат после да подадат жалба до 
националния правоприлагащ орган или да заведат съдебно дело.

При разглеждането на жалбата даден национален правоприлагащ орган консултира 
пътниците, за да могат те да вземат информирано решение дали да заведат дело в съда 
по този въпрос или да го разрешат чрез услугата за алтернативно решаване на спорове. 
Някои национални правоприлагащи органи улесняват този процес, като дават 
становища по индивидуални жалби, които пътниците могат да използват в подкрепа на 
своите твърдения. Това става на доброволни начала и не се изисква от Регламента. 
Съветите или становищата на националния правоприлагащ орган обаче не са 
задължителни за въздушния превозвач или при провеждането на съдебно дело.

Ето защо, когато някой пътник е недоволен от отговора на дадена авиокомпания на 
негово искане за обезщетение, дори когато националният правоприлагащ орган е 
подкрепил пътника, последният трябва да заведе дело по въпроса направо в съответния 
национален съд или да го реши чрез услугата за алтернативно разрешаване на спорове. 
В някои случаи пътниците могат също да предявят иск чрез европейската процедура за 
искове с малък материален интерес, която цели опростяване на решаването на малки 
трансгранични спорове и намаляване на разходите.

Вносителят на петицията трябва да е наясно, че за завеждането на съдебно дело има 
срокове и той може да загуби правото си да предяви иск, ако не го направи в рамките 
на определен срок.

Уебсайтът на Европейската комисия1 предоставя на вносителя допълнителна 
информация за правата му съгласно това законодателство.

Заключение
Според правото на ЕС жалби относно нарушения на правата на пътници във въздушния 
транспорт са въпрос, който първо следва да се уреди от въздушния превозвач, след това 
от съответния национален правоприлагащ орган или който вносителят може да отнесе 
директно до национален съд. Комисията не разполага с компетенция да разглежда 
отделни жалби.

Според предоставената от вносителя информация той досега на не се е свързал нито с 
въздушния превозвач, нито с национален правоприлагащ орган. Тъй като това е 
правилната процедура, пътник, който търси обезщетение, би трябвало първо да подаде 
жалба до въздушния превозвач и след това до национален правоприлагащ орган или би 
трябвало да търси индивидуално обезщетение по съдебен ред или чрез подходящи 
процедури за алтернативно решаване на спорове, в случай че въздушният превозвач 
откаже да поеме отговорност.
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