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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0088/2008 af Felix Naumann, tysk statsborger, om urimeligt 
tidlige indcheckningstider for flyvninger inden for Europa

1. Sammendrag

Andrageren anfører, at det er forkert af visse flyselskaber at kræve, at passagererne checker 
ind minimum to timer før afgang. Han mener, at flyselskaberne misbruger dette krav for 
lettere at kunne påberåbe sig deres rettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 261/2004 om 
kompensation og bistand til passagerer (artikel 3, stk. 2, litra a)), hvoraf det fremgår, at 
forordningen finder anvendelse på betingelse af, at passagererne "har en bekræftet reservation 
til den pågældende flyafgang og er til stede ved indcheckningen som foreskrevet og på det 
tidspunkt, der forud og skriftligt (herunder ved hjælp af elektroniske midler) er angivet af 
luftfartsselskabet, rejsearrangøren eller et autoriseret rejsebureau". Indcheckning to timer før 
afgang på flyvninger inden for Europa er efter andragerens opfattelse overhovedet ikke 
teknisk nødvendigt, eftersom nogle flyselskaber kun kræver en halv time. Andrageren 
anmoder om, at der indføres den samme indcheckningstid for alle flyselskaber i 
medlemsstaterne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. juni 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. oktober 2008.

I. Andragendet

Andrageren hævder, at visse flyselskaber kræver, at passagererne checker ind minimum to 
timer før afgang. Han mener, at flyselskaberne misbruger dette krav for lettere at kunne 
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påberåbe sig deres rettigheder i henhold til forordning (EF) nr. 261/20041 om kompensation 
og bistand til passagerer (artikel 3, stk. 2, litra a), hvoraf det fremgår, at forordningen finder 
anvendelse på betingelse af, at passagererne "har en bekræftet reservation til den pågældende 
flyafgang og er til stede ved indcheckningen som foreskrevet og på det tidspunkt, der forud og 
skriftligt (herunder ved hjælp af elektroniske midler) er angivet af luftfartsselskabet, 
rejsearrangøren eller et autoriseret rejsebureau". Indcheckning to timer før afgang på 
flyvninger inden for Europa er efter andragerens opfattelse overhovedet ikke teknisk 
nødvendigt, eftersom nogle flyselskaber kun kræver en halv time.

Andrageren anmoder derfor om, at der indføres samme indcheckningstid for alle flyselskaber 
i medlemsstaterne.

II. Kommissionens bemærkninger/juridisk analyse

Vedrørende det emne, som andrageren rejser, finder forordning (EF) nr. 261/2004 anvendelse 
på betingelse af, at passagererne har en bekræftet reservation til den pågældende flyafgang og 
er til stede ved indcheckningen som foreskrevet og på det tidspunkt, der forud og skriftligt er 
angivet eller, hvis der ikke er angivet et tidspunkt, senest 45 minutter før den offentliggjorte 
afgangstid.

Andrageren hævder, at Lufthansa og Condor har forskellige krav til indcheckningstidspunktet 
på den samme rute; denne påstand, som dog ikke understøttes af dokumentation, er ikke 
tilstrækkelig bevis for, at nogle flyselskaber kræver unødvendige indcheckningstidspunkter 
for at undgå, at forordning (EF) nr. 261/2006 om kompensation og bistand til passagerer
finder anvendelse. Indcheckningstidspunkterne afhænger af diverse faktorer, f.eks. 
lufthavnens udformning, tilgængelige sikkerhedsfaciliteter og ground handling-ydelser samt 
trafikmængder. Disse faktorer kan variere betydeligt fra den ene lufthavn til den anden og er i 
høj grad resultatet af kommercielle beslutninger foretaget af de enkelte rejsearrangører og 
lufthavnsmyndigheder.

III. Konklusion

Det vil derfor ikke være relevant at indføre den samme indcheckningstid for alle de
flyselskaber, der arbejder inden for Fællesskabet.

                                               
1 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. 295/91 (EØS-relevant tekst) 
- Erklæring fra Kommissionen, EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1–8.
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