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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0703/2012 af Vasil Stavrev, bulgarsk statsborger, om krav mod 
det ungarske luftfartsselskab Wizz Air

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at passagererne på en flyvning med Wizz Air fra Sofia til Dortmund ikke 
fik udbetalt den lovbestemte erstatning trods en forsinkelse på mere end to timer. To ansatte i 
lufthavnen i Dortmund nægtede efterfølgende at lade ham boarde flyet på hjemrejsen og 
forlangte, at han købte nye billetter, samt nægtede at yde ham den nødvendige assistance, på 
trods af at han er handicappet og ikke kan gå ved egen hjælp. Andrageren mener derfor, at 
selskabets ansatte har forskelsbehandlet ham på grundlag af hans handicap og således 
systematisk har overtrådt EU's forbrugerbeskyttelseslovgivning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

Forsinkelse med Wizz Air

I 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. 295/911

fastsættes en række krav til luftfartsselskaber om at stille bistand (information, forfriskninger, 
indkvartering og omlægning af rejsen/erstatning) til rådighed for passagerer, som udsættes for 
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boardingafvisning, eller hvis fly aflyses med kort varsel eller er forsinkede i lang tid.

I modsætning til hvad der er tilfældet for boardingafvisning eller aflysninger, fastsættes der i 
forordningen ikke udtrykkeligt bestemmelser om kompensation for forsinkelser. EU-
Domstolen har afgjort, at passagerer, der er over tre timer forsinkede ved ankomsten til deres 
destination, kan være berettigede til kompensation. Dette er angiveligt ikke tilfældet for 
andrageren, som var forsinket i mere end to timer, men det fremgår ikke af dennes 
oplysninger, om forsinkelsen var på over tre timer. Forordningen undtager desuden et 
luftfartsselskab fra at udbetale en sådan kompensation, hvis det kan bevise, at årsagen til 
forsinkelsen skyldtes "usædvanlige omstændigheder", som det ikke kunne have undgået, selv 
om alle rimelige foranstaltninger var truffet. EU-Domstolen har dog bekræftet, at det i sidste 
ende er de nationale domstole, der afgør, hvorvidt "usædvanlige omstændigheder" gør sig 
gældende i de enkelte tilfælde.

Boardingafvisning og manglende bistand til handicappet passager

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 2006 om 
handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly1 fastsætter 
krav til luftfartsselskaberne og lufthavnene om at yde bistand til handicappede og 
bevægelseshæmmede personer, forudsat at der på forhånd er givet meddelelse herom, for at 
sætte dem i stand til at rejse under samme betingelser som andre passagerer.

I henhold til forordningens artikel 7 skal personer, der har behov for bistand, meddele dette til 
det berørte luftfartsselskab, dets agent eller rejsearrangøren mindst 48 timer før afrejsen. 
Gives der ingen meddelelse om dette, skal lufthavnen stadig træffe rimelige foranstaltninger 
for at yde den nødvendige bistand. Bistanden ydes imidlertid kun, på betingelse af at 
passageren personen er til stede ved indcheckningen (”hvis der ikke er angivet noget 
tidspunkt, senest en time før den offentliggjorte afgangstid”). Det synes at fremgå af 
andragerens oplysninger, at der ikke kunne ydes ham bistand, eftersom han ankom for sent til 
indcheckningen. Den forsinkede ankomst forekommer også at have været årsagen til, at han 
blevet afvist ved boardingen og måtte købe nye billetter. Forordningen omfatter ikke 
situationer, hvor passageren er forsinket.

Hver medlemsstat skal i henhold til artikel 16 i forordning 261/2004 og artikel 14 i forordning 
1107/2006 udpege nationale håndhævelsesorganer, som skal undersøge mulige overtrædelser 
af denne lovgivning. Det nationale håndhævelsesorgans rolle er at overvåge 
luftfartsindustriens anvendelse af forordningerne med henblik på at behandle spørgsmål om 
dårlig praksis og identificere mulige tendenser til manglende overholdelse, der kan skade 
forbrugerens interesser. Det nationale håndhævelsesorgan træffer, når der er konstateret 
betydelige overtrædelser eller tendenser til manglende overholdelse af denne forordning, 
passende foranstaltninger med henblik på at afhjælpe problemet, herunder, i sidste ende, 
sanktionering af luftfartsselskabet. De mulige sanktioner sigter snarere mod at behandle den 
skade, der påføres passagerer generelt, end mod at yde individuel erstatning. Passagererne kan 
klage til et hvilket som helst nationalt håndhævelsesorgan i enhver EU-medlemsstat, men det 
er det nationale håndhævelsesorgan i den medlemsstat, hvor hændelsen fandt sted, som er 
ansvarligt for at undersøge sagen. Passagererne skal først klage til luftfartsselskabet og kan, 
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hvis de ikke modtager et svar eller ikke er tilfredse med dette, derpå klage til det nationale 
håndhævelsesorgan for at indlede en retssag.

Under behandlingen af en klage rådgiver nogle nationale håndhævelsesorganer passagererne, 
så de kan træffe en velfunderet beslutning om, hvorvidt de ønsker afgøre sagen ved en 
domstol eller, hvor dette er muligt, ved alternativ tvistbilæggelse. Nogle nationale 
håndhævelsesorganer gør processen lettere ved at afgive udtalelse om en individuel klage, 
som passageren kan anvende til at støtte sin klage. Dette sker på frivillig basis og kræves ikke 
i forordningen. Den henstilling eller den udtalelse, det det nationale håndhævelsesorgan 
afgiver, er imidlertid ikke bindende, hverken for luftfartsselskabet eller retssagen.

Når en passager ikke er tilfreds med et luftfartsselskabs svar på et eventuelt krav om 
kompensation, selv når de nationale håndhævelsesorganer udtaler sig til fordel for passageren, 
skal denne derfor forfølge sagen direkte ved en national domstol eller ved alternativ 
tvistbilæggelse. I nogle tilfælde kan passagerer også indgive en klage gennem den europæiske 
småkravsprocedure, hvis formål er at forenkle bilæggelse af små grænseoverskridende 
uoverensstemmelser og begrænse omkostningerne.

Andrageren bør være opmærksom på, at der gælder frister for indbringelse af en sag for en 
domstol, og at han kan fortabe sin ret til at anlægge sag, medmindre han gør denne ret 
gældende inden for en bestemt tidsramme.

Andrageren kan på Europa-Kommissionens websted1 finde yderligere oplysninger om sine 
rettigheder i henhold til denne lovgivning.

Konklusion
Klager over krænkelser af passagerrettighederne er i henhold til EU-lovgivningen i første 
omgang det transporterende luftfartsselskabs bord, herefter kan det blive en sag for det 
relevante nationale håndhævelsesorgan, eller andrageren kan gå direkte til de nationale 
domstole. Kommissionen har ikke beføjelser til at undersøge individuelle klager.

Ifølge andragerens oplysninger har han angiveligt endnu ikke henvendt sig til hverken 
luftfartsselskabet eller et nationalt håndhævelsesorgan. Dette er den korrekte procedure, så 
derfor skal en passager, der ønsker kompensation, først klage til luftfartsselskabet og derefter 
til et nationalt håndhævelsesorgan, eller alternativt søge individuel erstatning gennem de 
nationale domstole eller alternativ tvistbilæggelse, hvis luftfartsselskabet afslår at påtage sig 
ansvaret.
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