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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0703/2012 dėl skundų, susijusių su Vengrijos oro linijomis Wizz 
Air, kurią pateikė Bulgarijos pilietis Vasil Stavrev

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad nepaisant „Wizz Air“ skrydžio iš Sofijos į Dortmundą 
vėlavimo, trukusio ilgiau nei dvi valandas, keleiviai negavo įstatymais numatytos 
kompensacijos. Vėliau, grįžtant iš Dortmundo, du „Wizz Air“ darbuotojai Dortmundo oro 
uoste atsisakė leisti jam lipti į lėktuvą, reikalavo pirkti naują bilietą ir atsisakė suteikti būtiną 
pagalbą, nepaisant to, kad peticijos pateikėjas yra neįgalus ir negali vaikščioti be pagalbos.
Taigi peticijos pateikėjas mano, kad bendrovės darbuotojai jį diskriminavo dėl negalios ir taip 
sistemingai pažeidinėjo Europos vartotojų apsaugos įstatymus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Dėl „Wizz Air“ skrydžio vėlavimo

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 261/2004, 
nustatančiu bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir 
skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančiu Reglamentą (EEB) 
Nr. 295/911 nustatyta daugelis oro vežėjų įsipareigojimų teikti pagalbą (informaciją, 
gaiviuosius gėrimus ir užkandžius, nakvynę ir nukreipti kitu maršrutu ir (arba) teikti 
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kompensacijas) keleiviams, kuriuos atsisakoma vežti, arba tuo atveju, kai skrydis atšaukiamas 
prieš pat skrydžio laiką, arba atidedamas ilgam laikui.
Priešingai nei atsisakymo vežti arba skrydžio atšaukimo atvejais, reglamentu nėra aiškiai 
nustatytos kompensacijos dėl skrydžio atidėjimo sąlygos. Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas nusprendė, kad keleiviai, kurie atvyksta į kelionės tikslo vietą vėluodami daugiau nei 
tris valandas, turi teisę gauti kompensaciją. Peticijos pateikėjo atvejis, atrodo, yra kitoks – jo 
atveju skrydis buvo atidėtas daugiau nei dviem valandoms, tačiau iš pateiktos informacijos 
neaišku, ar skrydžio atidėjimo laikas viršijo tris valandas. Be to, reglamentu oro bendrovės 
atleidžiamos nuo kompensacijos mokėjimo, jeigu jos gali įrodyti, kad skrydis buvo atidėtas 
dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebuvo galima išvengti, net jeigu būtų imtasi visų reikiamų 
priemonių. Tačiau Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patvirtino, kad tai, ar buvo 
ypatingos aplinkybės, kiekvienu atveju sprendžia nacionaliniai teismai.

Atvejai, kai atsisakoma vežti ir nesuteikiama pagalba neįgaliems keleiviams

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2006 dėl 
neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru1 nustatomi oro vežėjų ir oro 
uostų įsipareigojimai teikti pagalbą neįgaliesiems ir ribotos judėsenos asmenims (jiems iš 
anksto įspėjus apie tokios pagalbos poreikį) siekiant jiems sudaryti tokias pat sąlygas keliauti 
kaip ir kitiems keleiviams.

Pagal reglamento 7 straipsnį asmuo, kuriam reikalinga pagalba turi apie tai įspėti oro vežėją, 
jo atstovą arba kelionių organizatorių ne vėliau nei prieš 48 val. iki kelionės. Jei apie pagalbos 
poreikį nepranešama, oro uostas vis tiek turi imtis deramų priemonių reikiamai pagalbai 
suteikti. Tačiau pagalba turi būti teikiama su sąlyga, kad keleivis atvyksta registruotis 
skrydžiui nurodytu laiku („jei laikas nenurodytas, ne vėliau kaip likus vienai valandai iki 
paskelbto išvykimo laiko“). Iš peticijos pateikėjo pateiktos informacijos atrodo, kad jam 
nebuvo galima padėti, nes registruotis jis atvyko pavėlavęs. Tai, kad jis atvyko pavėlavęs taip 
pat, atrodo, galėjo būti priežastis, kodėl atsisakyta jį vežti ir paprašyta įsigyti naują bilietą.
Atvejai, kai keleiviai vėluoja atvykti nėra įtraukti į reglamentą.

Pagal Reglamento Nr. 261/2004 16 straipsnį ir Reglamento Nr. 1107/2006 14 straipsnį 
valstybės narės turi paskirti nacionalines vykdymo užtikrinimo institucijas, kurios nagrinėtų 
galimus šių teisės aktų pažeidimus. Nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos vaidmuo –
stebėti, kaip pramonės atstovai taiko reglamentą, šalinti netinkamos praktikos atvejus ir 
nustatyti galimas reglamento nesilaikymo tendencijas, kurios gali daryti žalą vartotojams.
Nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija, nustačiusi didelį pažeidimą arba tendenciją 
nesilaikyti reglamento, imasi tinkamų taisomųjų veiksmų, įskaitant sankcijų oro vežėjui 
skyrimą. Nustatytos baudos yra skirtos kolektyvinės žalos problemai spręsti, o ne asmeninei 
žalai atlyginti. Keleiviai gali skųstis bet kuriai nacionalinei vykdymo užtikrinimo institucijai 
bet kurioje ES valstybėje narėje, tačiau už atvejo nagrinėjimą atsakinga nacionalinė vykdymo 
užtikrinimo institucija turi būti tos valstybės narės, kurioje įvyko incidentas. Pirmiausia 
keleiviai turi skųstis oro vežėjui ir jei negauna atsakymo arba oro vežėjo atsakymas jų 
netenkina, gali skųstis nacionalinei vykdymo užtikrinimo institucijai arba kreiptis į teismą.

Nagrinėdamos skundą nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos konsultuoja keleivius ir 
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sudaro jiems galimybę priimti sprendimą turint visą informaciją arba kelti ieškinį teisme, arba 
naudotis alternatyvia ginčų sprendimo paslauga, jei ji teikiama. Kai kurios nacionalinės 
vykdymo užtikrinimo institucijos palengvina procesą ir pateikia nuomonę apie atskirą skundą, 
kuria keleivis gali naudotis pagrįsdamas savo skundą. Nuomonė teikiama savanoriškais 
pagrindais ir pagal reglamentą to nereikalaujama. Tačiau nacionalinių vykdymo užtikrinimo 
institucijų patarimai arba nuomonės neprivalomi oro vežėjams ar teismams.

Todėl, jei keleivis nepatenkintas oro bendrovės atsakymu į reikalavimą išmokėti 
kompensaciją, net jei nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos ir palaiko keleivio pusę, 
dėl tiesioginio sprendimo jis turi kreiptis į teismą arba į alternatyvią ginčų sprendimo 
instituciją. Kai kuriais atvejais keleiviai gali bandyti patenkinti savo reikalavimus pagal 
Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, kuria siekiama supaprastinti 
tarpvalstybinių ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą ir sumažinti išlaidas.

Peticijos pateikėjas turėtų žinoti, kad yra nustatyti terminai iškelti bylą teisme, ir tam tikrą 
laiką neįgyvendinęs teisės kreiptis į teismą, jis gali ją prarasti.

Europos Komisijos tinklalapyje1 peticijos pateikėjas ras išsamesnės informacijos apie šiais 
teisės aktais suteikiamas teises.

Išvada
Pagal ES teisę skundus dėl oro transporto keleivių teisių pažeidimų pirmiausia reikia teikti oro 
vežėjui, vėliau nacionalinei vykdymo užtikrinimo institucijai arba peticijos pateikėjui reikia 
tiesiogiai kreiptis į nacionalinį teismą. Individualių skundų nagrinėjimas nėra Komisijos 
kompetencija.

Sprendžiant iš peticijos pateikėjo pateiktos informacijos, atrodo, kad jis dar nesusisiekė nei su 
oro transporto bendrove, nei su nacionaline vykdymo užtikrinimo institucija. Laikantis 
įprastos tvarkos tokiu atveju kompensaciją gauti norintis keleivis pirmiausia turėtų kreiptis į 
oro transporto bendrovę, o vėliau į nacionalinę vykdymo užtikrinimo instituciją arba turėtų 
kreiptis į nacionalinį teismą arba alternatyvią ginčų sprendimo instituciją dėl individualaus 
žalos atlyginimo, jei oro transporto bendrovė nesutinka prisiimti atsakomybės.“

                                               
1 http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/index_en.htm.


