
CM\750412PL.doc PE415.096

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Petycji

22.10.2008

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0088/2008, którą złożył Felix Naumann (Niemcy), w sprawie 
bezzasadnie wczesnego czasu odprawy pasażerów w przypadku lotów 
wewnątrzeuropejskich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że niektóre linie lotnicze niesłusznie wymagają od pasażerów, 
aby ci stawili się do odprawy co najmniej 2 godziny przez odlotem. Uważa on, że linie 
lotnicze nadużywają tego wymogu w celu ułatwienia sobie powoływania się na 
rozporządzenie (WE) nr 261/2004 dotyczące odszkodowania i pomocy dla pasażerów (art. 3 
ust. 2 lit. a)), który stanowi, że rozporządzenie ma zastosowanie pod warunkiem, że 
pasażerowie „posiadają potwierdzoną rezerwację na dany lot oraz (...) stawią się na odprawę 
pasażerów, zgodnie z wymogami i w czasie określonym uprzednio na piśmie (w tym poprzez 
środki elektroniczne) przez przewoźnika lotniczego, organizatora wycieczek lub 
autoryzowane biura podróży”. Odprawa na co najmniej dwie godziny przed odlotem 
w przypadku lotów wewnątrzeuropejskich jest zdaniem składającego petycję z technicznego 
punktu widzenia niekonieczna, aby odprawić wszystkich pasażerów, ponieważ niektóre linie 
lotnicze wymagają stawienia się tylko na pół godziny wcześniej. Składający petycję zwraca 
się o ustanowienie jednolitych wymogów dotyczących czasu odprawy w przypadku 
wszystkich linii lotniczych w państwach członkowskich.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 czerwca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 października 2008 r.

I. Petycja
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Składający petycję twierdzi, że niektóre linie lotnicze wymagają od pasażerów, aby ci stawili 
się do odprawy co najmniej 2 godziny przez odlotem. Uważa on, że linie lotnicze nadużywają 
tego wymogu w celu ułatwienia sobie powoływania się na prawa wynikające 
z rozporządzenia (WE) nr 261/20041 dotyczącego odszkodowania i pomocy dla pasażerów 
(art. 3 ust. 2 lit. a)), które stanowi, że rozporządzenie ma zastosowanie pod warunkiem, że 
pasażerowie „posiadają potwierdzoną rezerwację na dany lot oraz [...]stawią się na odprawę 
pasażerów zgodnie z wymogami i w czasie określonym uprzednio na piśmie (w tym poprzez 
środki elektroniczne) przez przewoźnika lotniczego, organizatora wycieczek lub autoryzowane 
biura podróży”. Odprawa na co najmniej dwie godziny przed odlotem w przypadku lotów 
wewnątrzeuropejskich jest zdaniem składającego petycję z technicznego punktu widzenia 
niekonieczna, aby odprawić wszystkich pasażerów, ponieważ niektóre linie lotnicze 
wymagają stawienia się tylko na pół godziny wcześniej.

Składający petycję zwraca się o ustanowienie jednolitego czasu odprawy w przypadku 
wszystkich linii lotniczych w państwach członkowskich.

II. Uwagi Komisji do petycji/analiza prawna

W kontekście sprawy poruszanej przez składającego petycję rozporządzenie 261/2004 ma 
zastosowanie pod warunkiem, że pasażerowie posiadają potwierdzoną rezerwację na dany lot 
oraz stawią się na odprawę pasażerów, zgodnie z wymogami i w czasie określonym uprzednio 
na piśmie lub, jeżeli czas nie został określony, nie później niż 45 minut przed ogłoszoną 
godziną odlotu (art. 3).

Składający petycję twierdzi, że Lufthansa i Condor na tej samej trasie posiadają różne 
wymogi dotyczące czasu odprawy; jednak zarzut ten, którego nie poparto żadną 
dokumentacją, nie stanowi wystarczającego dowodu na to, że niektóre linie lotnicze ustalają 
zbędny czas odprawy w celu uniknięcia zastosowania rozporządzenia WE 261/2006 
dotyczącego odszkodowania i pomocy dla pasażerów. Czas odprawy zależy od różnych 
elementów, takich jak projekt lotniska, urządzenia zabezpieczające oraz dostępne usługi
naziemne, jak również wolumen ruchu. Czynniki te mogą znacząco różnić się w zależności 
lotniska i w dużej mierze są skutkiem decyzji komercyjnych poszczególnych operatorów 
i władz lotniska.

III. Wnioski

Nie byłoby zatem właściwe narzucanie jednolitego czasu odprawy wszystkim liniom 
lotniczym operującym we Wspólnocie.
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Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 ustanawiające 
wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo 
odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Tekst mający znaczenie 
dla EOG) – oświadczenie Komisji, Dz.U. L 46 z 17.2.2004, str. 1–8. 


