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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0088/2008, внесена от Felix Naumann, с германско гражданство, 
относно неоправдано ранните часове за регистрация за 
вътрешноевропейските полети

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че е неправилно някои авиокомпании да изискват 
пътниците да се регистрират най-малко 2 часа преди заминаване. Той смята, че 
авиокомпаниите злоупотребяват с това изискване, за да могат по-лесно да търсят 
правата си според Регламент (EО) № 261/2004 относно обезщетяване и помощ на 
пътниците (член 3, параграф 2, буква a)), който постановява, че регламентът се прилага, 
при условие че пътниците „имат потвърдена резервация за съответния полет и [...] се 
представят на гишето за регистрация, както е предвидено, и в час, посочен 
предварително и в писмен вид (включително по електронен път) от въздушния 
превозвач, туроператора или упълномощен пътнически агент“. Регистрацията два часа 
преди заминаване за вътрешноевропейските полети очевидно не е, според вносителя на 
петицията, технически необходима за обработването на всички пътници, защото някои 
авиокомпании имат нужда само от половин час за това. Вносителят иска да бъде 
определен еднакъв период за регистрация за всички авиокомпании в държавите-членки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 юни 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 22 октомври 2008 г.

I. Петицията

Вносителят на петицията твърди, че някои авиокомпании изискват пътниците да се 
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регистрират най-малко 2 часа преди заминаване. Той смята, че авиокомпаниите 
злоупотребяват с това изискване, за да могат по-лесно да търсят правата си според 
Регламент (EО) № 261/20041 относно обезщетяване и помощ на пътниците (член 3, 
параграф 2, буква a)), който постановява, че регламентът се прилага, при условие че 
пътниците „имат потвърдена резервация за съответния полет и [...] се представят на 
гишето за регистрация, както е предвидено, и в час, посочен предварително и в писмен 
вид (включително по електронен път) от въздушния превозвач, туроператора или 
упълномощен пътнически агент“. Регистрацията два часа преди заминаване за 
вътрешноевропейските полети очевидно не е, според вносителя на петицията, 
технически необходима за обработването на всички пътници, защото някои 
авиокомпании имат нужда само от половин час за това.

Вносителят иска да бъде определен еднакъв период за регистрация за всички 
авиокомпании в държавите-членки.

II. Коментари на Комисията относно петицията/правен анализ

По въпроса, повдигнат от вносителя на петицията, Регламент (ЕО) № 261/2004 се 
прилага, при условие че пътниците имат потвърдена резервация за съответния полет и 
се представят на гишето за резервация, както е предвидено, и в час, посочен 
предварително и в писмен вид, или в случай, че не е посочен час, не по-късно от 45 
минути преди обявения час на отпътуване (член 3).

Вносителят на петицията твърди, че Lufthansa и Condor имат различни изисквания за 
времето за регистрация по същия маршрут. Това твърдение обаче, което не е 
подкрепено с документи, не представлява достатъчно доказателство за това, че някои 
авиокомпании изискват ненужно време за регистрация с цел да избегнат прилагането 
на Регламент (ЕО) № 261/2006 относно обезщетяване и помощ на пътниците. Времето 
за регистрация зависи от различни елементи като дизайн на летищата, съоръженията за 
сигурност и наземното обслужване, както и обема на трафика. Тези фактори могат 
значително да се различават при различните летища и основно са резултат от търговски 
решения от страна на отделните оператори и летищните власти.

III. Заключения

Поради тази причина не би било целесъобразно да се определи еднакъв период за 
регистрация за всички авиокомпании, извършващи дейност в Общността.

                                               
1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно 
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) № 295/91 (текст от значение за ЕИП) –
Изявление на Комисията, ОВ L 46, 17.2.2004 г., стр. 1-8


