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Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0088/2008, ingiven av Felix Naumann (tysk medborgare), om 
omotiverat tidiga incheckningstider för flyg inom Europa

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren menar att det är fel att vissa flygbolag kräver att passagerarna checkar in minst 
två timmar före avgång. Han anser att flygbolagen missbrukar detta krav för att det ska bli 
lättare för dem att åberopa sina rättigheter enligt förordning (EG) nr 261/2004 om 
fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad 
ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar. Enligtartikel 3.2 a i denna 
förordning gäller förordningen under förutsättning att passagerarna ”har en bekräftad 
platsreservation på den berörda flygningen och [...] har checkat in [...] på föreskrivet sätt och 
vid den tidpunkt som lufttrafikföretaget, researrangören eller en auktoriserad resebyrå angett 
skriftligen i förväg (inbegripet elektroniskt)”. Att checka in två timmar före avgången för 
flygningar inom Europa är enligt framställarens åsikt uppenbarligen inte tekniskt nödvändigt 
för att flygbolaget ska kunna hantera samtliga passagerare, eftersom vissa flygbolag endast 
kräver en halvtimme. Framställaren kräver att det blir en enda incheckningsperiod för 
samtliga flygbolag i medlemsstaterna.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 25 juni 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 22 oktober 2008.

”I. Framställningen

Framställaren hävdar att vissa flygbolag kräver att passagerarna checkar in minst två timmar 
före avgången. Han anser att flygbolagen missbrukar detta krav för att det ska bli lättare för 
dem att åberopa sina rättigheter enligt förordning (EG) nr 261/20041 om fastställande av 
gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad 
ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar. Enligt artikel 3.2 a i denna 
förordning gäller förordningen under förutsättning att passagerarna "har en bekräftad 
platsreservation på den berörda flygningen och [...] har checkat in [...] på föreskrivet sätt och 
vid den tidpunkt som lufttrafikföretaget, researrangören eller en auktoriserad resebyrå angett 
skriftligen i förväg (inbegripet elektroniskt)". Att checka in två timmar före avgången för 
flygningar inom Europa är enligt framställarens åsikt uppenbarligen inte tekniskt nödvändigt 
för att flygbolaget kunna hantera samtliga passagerare, eftersom vissa flygbolag endast kräver 
en halvtimme.

Framställaren kräver därför att det blir en enda incheckningsperiod för samtliga flygbolag i 
medlemsstaterna.

II. Kommissionens synpunkter på framställningen/Rättslig analys

När det gäller den fråga som framställaren har tagit upp tillämpas förordning 261/2004 under 
förutsättning att passagerarna har en bekräftad platsreservation på den berörda flygningen och 
har checkat in på föreskrivet sätt och vid den tidpunkt som angetts skriftligen i förväg eller, 
om ingen tid har angetts, senast 45 minuter före angiven avgångstid (artikel 3).

Framställaren hävdar att Lufthansa och Condor har olika krav på incheckningstider för samma 
sträcka. Men detta påstående har inte styrks av dokumentation och ger inte tillräckliga bevis 
för att vissa flygbolag inför onödigt tidiga incheckningstider för att undvika tillämpning av 
förordning nr (EG) 261/2004 om kompensation och assistans till passagerare. 
Incheckningstiderna beror på olika faktorer såsom flygplatsernas utformning, 
säkerhetsanordningar, tillgängliga marktjänster och trafikvolymer. Dessa faktorer kan variera 
betydligt mellan flygplatserna och är till stor del resultatet av kommersiella beslut av enskilda 
aktörer och flygplatsmyndigheter.

III. Slutsats

Det skulle därför inte vara relevant att införa en enda incheckningsperiod för samtliga 
flygbolag som är verksamma i EU.”

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande 
av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och 
inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (Text 
av betydelse för EES) – Uttalande från kommissionen, EUT L 46, 17.2.2004, s. 1–8.
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