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На 16 април 2013 г. Европейският парламент и на 16 юли 2013 г. Съветът на Европейския съюз 
решиха, в съответствие с член 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), да се консултират с Европейския икономически и социален комитет относно: 
 

„Общи правила за обезщетяване и оказване помощ на пътниците, ползващи 
въздушен транспорт (постоянна програма)“ 
COM(2013) 130 final. 

 
Специализирана секция „Транспорт, енергетика, инфраструктура, информационно общество“, 
на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето 
становище на 20 юни 2013 г. 
 
На 491-вата си пленарна сесия, проведена на 10 и 11 юли 2013 г. (заседание от 11 юли), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 136 гласа 
„за“, 6 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*         * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 ЕИСК приветства допълнителната правна сигурност, която настоящото предложение 

осигурява както на пътниците, така и на въздушните превозвачи, благодарение на по-
точните определения на използваните в регламента понятия, които отразяват 
решенията на Съда на Европейския съюз и осигуряват стабилна правна рамка. При все 
това ЕИСК изразява съжаление, че предложението на Комисията не съдържа високо 
равнище на защита на потребителите. 

 
1.2 ЕИСК по принцип одобрява мерките, които трябва да предприемат въздушните 

превозвачи при различни обстоятелства, с оглед на това да обезщетяват пътниците при 
значителни закъснения, премаршрутиране и реорганизиране на полетите им и да 
увеличават удобството им като цяло, в случай на закъснели или пропуснати полети. Но 
ЕИСК изразява несъгласие, по-специално с предвидените обезщетения при закъснения, 
при значителни закъснения на полети и при полети на малки разстояния, по отношение 
на които предложението се отдалечава от съдебната практика на Съда на Европейския 
съюз в тази област. 

 
1.3 ЕИСК оценява факта, че предложението е изготвено след извършването на задълбочена 

оценка на въздействието и припомня, че ефективното и навременно прилагане на 
законодателния пакет „Единно европейско небе II+“ е важен инструмент, който би 
трябвало да доведе до намаляване на разходите на въздушните превозвачи. 
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1.4 ЕИСК отхвърля предложението на Комисията за увеличаване на времевия праг, след 
който пътникът има право на обезщетение, което се отклонява от три последователни 
решения на Съда на Европейския съюз. 

 
1.5 ЕИСК разбира причините за значителното увеличение на прага за обезщетение за 

закъснение при пътуване на дълго разстояние, но призовава Комисията да продължи да 
полага усилия, за да намери стимули, с помощта на които въздушните превозвачи на 
практика да работят значително под тези прагове. Горните срокове за закъснение 
трябва да се намалят допълнително за хората с увреждания или намалена мобилност, за 
да се вземат предвид специфичните разходи, които те трябва да заплащат при дълги 
закъснения. 

 
1.6 ЕИСК одобрява въвеждането на краен срок, както и изискването, съгласно което ако 

въздушният превозвач не може да премаршрутира пътник на свои собствени полети, то 
той трябва да вземе под внимание други превозвачи или други видове транспорт. Но 
според Комитета срокът от 12 часа, след изтичането на който да могат да се използват 
други услуги или превозвачи, е твърде дълъг. Освен това пътникът трябва да разполага 
с правото да откаже пътуване с друг вид транспорт (напр. автобус, влак или кораб). С 
цел възможно най-бързото покриване на допълнителните разходи за прехвърлянето на 
пътници на друг превозвач, ЕИСК повторно отправя предложението си за създаването 
на фонд „споделена отговорност“ за репатриране или премаршрутиране на пътници 
посредством други превозвачи. 

 
1.7 Във връзка с определението на понятието „извънредни обстоятелства“ според ЕИСК 

трябва да бъде ясно посочено, че закъснението, промяната на разписанието или 
отмяната на полет се считат за „извънредни обстоятелства“, само ако тези 
обстоятелства: 

 
1. поради своето естество или произход не са присъщи на нормалното упражняване 

на дейността на съответния въздушен превозвач 
2. се намират извън контрола на превозвача, и  

 
3. не са могли да бъдат избегнати, дори ако са били взети всички разумни мерки.  

 
Тогава винаги, когато става въпрос за „извънредни обстоятелства“, ще трябва да се 
преценява дали посочените обстоятелства действително отговарят и на трите условия, 
което невинаги ще бъде непременно така при някои от обстоятелствата, изброени в 
Приложение 1 към предложението за регламент (напр. рискове по отношение на 
здравето или безопасността, метеорологични условия или трудови спорове). 

 
1.8 ЕИСК призовава Комисията да изготви регламент, който да бъде неутрален по 

отношение на другите видове транспорт, за да не бъде нарушен принципът на 
равнопоставено третиране и за да се избегне облагодетелстването на едни видове 
транспорт за сметка на други. 
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2. Въведение 
 
2.1 Подобряването на въздушния транспорт в Европа е сред основните приоритети на 

Европейската комисия през последните години. Спазването все по-строги правила на 
Общността относно безопасността, ефикасността и въздействието на въздухоплаването 
върху околната среда в рамките на „Единно европейско небе“1 подобри 
функционирането на въздухоплавателните услуги и укрепи установените права на 
пътниците, ползващи въздушен транспорт. ЕИСК изготви становища по всички 
съответни текстове2 и насърчи Комисията да продължи усилията си в същата посока, 
отбелязвайки, че е необходима още работа. 

 
2.2 Предвид факта, че пътуването с въздушен транспорт вече не е лукс, а необходимост, за 

да могат да се посрещнат нуждите на бизнеса и да се позволи на европейските 
граждани да упражняват безспорното си право на свободно движение, ЕИСК счита, че 
все още има области, които трябва да бъдат проучени допълнително, както с цел да се 
гарантират правата на пътниците, така и за да се осигури стабилна правна и 
икономическа среда за въздушните превозвачи, която да им позволи да се радват на 
успех на един високо конкурентен пазар. Сред областите, в които е необходимо 
подобряване на правната рамка и по-ефективно прилагане на съществуващото 
законодателство, са правилата за обезщетяване и оказване на съдействие на пътниците 
във въздушния транспорт. 

 
3. Основно съдържание на предложението на Комисията 
 
3.1 Настоящото предложение изменя действащия в момента акт, Регламент № 261/2004, и е 

продиктувано от редица нововъзникнали обстоятелства: 
 

− въздушните превозвачи често не успяват да предложат на пътниците правата, които 
им се полагат в случай на отказан достъп на борда, големи закъснения, отмяна на 
полет или неправилно обработен багаж; 

 
− през 2011 г. Комисията отбеляза, че установените „сиви“ области и пропуски в 

настоящите правила означават, че те не се прилагат еднакво във всички държави 
членки и от различните оператори, участващи във въздушния транспорт; 

 
− съдебната практика на Съда на Европейския съюз изигра ключова роля, например 

за установяването на това какво представлява „извънредно обстоятелство“ и на 
правата на обезщетение на пътниците в случай на големи закъснения. 

 

                                                      
1

  COM(2012) 573 final 
2  ОВ C 24, 28.1.2012 г., стр. 125–130, ОВ C 376, 22.12.2011 г.,стр. 38–43, ОВ C 198, 10.7.2013 г., стр. 9-13 
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3.2 Основната цел на предложението е да гарантира основните права на пътниците, 
ползващи въздушен транспорт, а именно – правото на информация, на възстановяване 
на разходи, на премаршрутиране, на съдействие, докато чакат да отпътуват, и на 
обезщетение при определени условия3, като същевременно се вземат предвид 
финансовите последици за сектора на въздушния транспорт и се гарантира, че 
въздушните превозвачи ще извършват дейността си при хармонизирани условия на 
един либерализиран пазар. 

 
3.3 Предложението разглежда трите основни области, в които според Комисията все още 

са необходими мерки за подобряване на прилагането на регламента: ефективно 
хармонизирано прилагане на правата в ЕС, улесняване на упражняването им на 
практика и повишаване на осведомеността на широката общественост относно тези 
права. То отговаря на препоръката на ЕП за „засилена правна сигурност, по-голяма 
яснота по отношение на тълкуването и еднакво прилагане на регламентите в ЕС“4. 

 
3.4 По този начин предложената от Европейската комисия законодателна реформа на 

Регламент № 261/2004: 
 

− включва принципите на съдебната практика, утвърдени от Съда на Европейския 
съюз; 

 
− определя обхвата и точното значение на понятието „извънредни обстоятелства“, 

при които въздушният превозвач е освободен от заплащане на обезщетение в 
случай на отмяна, голямо закъснение или изпускане на свързващ полет; 

 
− установява правата на пътниците в случай на изпускане на свързващ полет, поради 

закъснение или промяна на графика на предходния полет; 
 
− определя унифициран срок на закъснение, след който пътникът има право на 

напитки и храна; 
 
− обхваща други аспекти, като например информацията, предоставяна на пътниците, 

правото на поправяне на печатни грешки, като в същото време признава правото на 
въздушния превозвач да поиска обезщетение от трети страни, когато те са 
отговорни за възникнали проблеми. 

 

                                                      
3

  COM(2011) 174 final. 
4

  Резолюция на Европейския парламент от 29 март 2012 г. относно функционирането и прилагането на установените 
права за лицата, пътуващи с въздушен транспорт, 2011/2150(INI). 
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4. Общи бележки 
 
4.1 ЕИСК изразява съжаление, че предложението не се придържа изцяло към съдебната 

практика на Съда на ЕС и се различава от нея в един от най-важните за правата на 
пътниците аспекти. При все това Комитетът признава, че в областите, в които 
Комисията е интегрирала съдебната практика на Съда, предложението представлява 
подобрение на настоящия регламент. 

 
4.2 ЕИСК изразява задоволство, че в настоящото предложение изглежда са коригирани по-

голямата част от недостатъците на предишния вариант, които бяха изтъкнати както от 
отрасъла, така и от пътниците5, и в същото време внася яснота в редица определения. 

 
4.2.1 В сравнение с действащите правила, добавената стойност на предложението за 

отрасъла се състои в това, че то: 
 

− ограничава отговорността за полагане на грижи при извънредни обстоятелства, 
които са извън контрола на превозвача; 

 
− описва, макар и неизчерпателно, какво се счита за „извънредни обстоятелства“; 
 
− изяснява възможностите за подаване на иск за възстановяване на разходи срещу 

отговорна трета страна и за установяване на споделена отговорност; 
 
− удължава срока на по-големите закъснения, след който превозвачът е длъжен да 

заплати обезщетение; 
 
− ограничава задължението да се осигури настаняване на пътниците до максимум 

три нощувки и 100 евро на пътник при „извънредни обстоятелства“. Това 
ограничение не се прилага спрямо хора с намалена подвижност, непридружени 
деца, бременни жени или хора, нуждаещи се от специфична медицинска помощ; 

 
− премахва задължението да се осигурява настаняване на пътници при полети на 

разстояния от 250 км или по-малко, на въздухоплавателни средства с максимална 
вместимост от 80 места, с изключение на случаите, в които полетът е свързващ. 

 
4.2.2 Добавената стойност на предложението за пътниците се състои в това, че то: 
 

− изяснява условията на прилагане на регламента; 
 
− уточнява как следва да се процедира в случай на отказан достъп на борда, отмяна и 

голямо закъснение на полети или изпуснати свързващи полети, и формулира по-
                                                      
5

  SEC(2011) 428. 
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ясно правилата относно правото на обезщетение, възстановяване на разходите, 
премаршрутиране и грижи; 

 
− осигурява информация относно прилагането; 
 
− въвежда обезщетение за големи закъснения; 
 
− установява унифицирано закъснение от два часа, след което превозвачът е длъжен 

да осигури напитки и храна; 
 
− значително затяга задължението на превозвача да информира пътниците относно 

техните права, процедурите за обезщетение на пътниците и подаване на жалби, 
както и контрола от страна на властите с цел да се гарантира правилното прилагане 
на правилата. 

 
4.2.3 ЕИСК отчита, че да се удовлетворят едновременно изискванията на всички 

заинтересовани страни представлява голямо предизвикателство, поради което 
добавената стойност, която се предлага на една от страните, би могла да означава по-
малко удовлетворение за останалите. 

 
4.3 ЕИСК разглежда действията на Комисията за подобряване на защитата на пътниците в 

случай на несъстоятелност на въздушен превозвач6 като стъпка в правилната посока, но 
подчертава, че тези мерки не са достатъчни, за да се гарантира пълна и ефективна 
защита на пътниците в случай на несъстоятелност на въздушния превозвач. Комитетът 
счита, че следва да се въведе механизъм, чрез който да се гарантира, че въздушните 
превозвачи ще спазват предложения регламент в случай на несъстоятелност. 

 
4.4 В предложението се прави ясно разграничение между регламента и 

Директива 90/314/ЕИО на Съвета, като на пътниците се предоставя правото да избират 
съгласно кой правен акт да отправят исковете си, но без да имат правото да натрупват 
обезщетения за един и същ проблем в съответствие и с двата акта. 

 
4.5 В предходните си становища относно правата на пътниците, ползващи въздушен 

транспорт, ЕИСК отправи различни предложения с цел укрепването на тези права7, 
много от които са включени в настоящия проект на регламент. ЕИСК със съжаление 
отбелязва, обаче, че следните предложения не са взети предвид: 

 
− включване в бъдещия регламент на всички отговори, съдържащи се в решенията на 

Съда на Европейския съюз; 
 

                                                      
6

  COM(2013) 129 final. 
7  ОВ C 24 от 28.1.2012 г., стр. 125–130 и ОВ C 229 от 31.7.2012 г., стр. 122–125. 
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− за конкретни изключителни случаи определяне на обхвата и границите на правото на 
помощ, като се посочи как да се запазят законните права на пътниците чрез 
алтернативни механизми, посредством задължителни за страните решения, 
постановявани в разумен срок; 
 

− регламентиране на ситуациите, които понастоящем произтичат от промяната на 
разписанието на полетите; 
 

− регламентиране на задължението за оказване на помощ при прекачване; 
 

− включване на персонала за наземно обслужване, който работи от името на въздушните 
превозвачи по предоставянето на предвидените в регламента услуги; 
 

− уточняване на компетентния орган, който да разглежда жалбите на пътниците и да 
следи за спазването на регламента; 
 

− надзор и публикуване на равнището на ЕС и на равнището на държавите членки на 
жалбите за неспазване на регламента, сортирани по дружество и по вид, като се 
предвиди дружествата, притежаващи сертификат за авиационен оператор (САО), да 
бъдат одитирани във връзка с този въпрос във всяка държава; 
 

− отстраняване на несъответствието във формулировките на параграфи 1 и 2 от член 14 
от регламента; 
 

− въвеждане на задължително обезщетение за засегнатите пътници в случай на фалит на 
дадена авиокомпания съгласно принципа за „споделена отговорност“ за репатрирането 
им от други авиокомпании със свободни места и създаването на фонд за обезщетяване 
на пътниците въз основа на принципа „пазарният играч плаща“; 
 

− възможност за прехвърляне на правата по договора за превоз на трети лица; 
 

− забрана на досегашната практика на авиокомпаниите да анулират връщането, ако 
пътникът не е използвал отиването в рамките на един и същ билет. 

 
4.6 ЕИСК приветства всички подобрения по отношение на прилагането на правата на 

пътниците с увреждания и пътниците с намалена подвижност, тъй като те дават 
възможност за хармонизиране с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с 
увреждания. В тази рамка Комитетът предлага следните изменения: 

 
4.6.1 Терминът „лице с увреждания или лице с ограничена подвижност“, както е посочено в 

Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на хората с 
ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, трябва да замени общия 
термин „лице с намалена подвижност“, използван в текста на предложението. 
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4.6.2 Терминът „оборудване за придвижване“, използван в предложения член 6б, се заменя с 

термина „оборудване за придвижване или помощни средства“. 
 
4.6.2.1 ЕИСК отправя настоятелна препоръка за по-професионално обработване на 

оборудването за придвижване и помощните средства при пътуване по въздух. За тази 
цел целият персонал, който обработва такова оборудване, трябва да бъде допълнително 
информиран и обучен. Законодателството на ЕС, засягащо правата на пътниците с 
увреждания, трябва да бъде съответно изменено. Повишаването на професионализма 
ще бъде в полза на дружествата, извършващи наземната обработка, авиокомпаниите, 
летищата и пътниците. 

 
4.6.3 В новия член 6 от предложението трябва да се уточни, че в случай на голямо 

закъснение, независимо от причината му, на пътниците с увреждания и на пътниците с 
ограничена подвижност ще се предлага същата помощ, която е посочена в 
Приложения I и II на Регламент (ЕС) № 1107/2006. 

 
4.6.4 Трябва стриктно да се поясни, че предоставеното настаняване, транспортирането до 

въпросното място, информацията за условията и средствата (включително уеб сайтове 
и други електронни средства), използвани за разпространението �, както и 
процедурите за подаване на жалби и декларациите за интерес, ако такива се изискват, 
трябва да бъдат достъпни за хората с увреждания, като би трябвало да бъдат 
удовлетворени и потребностите им от съпровождащо лице и куче-придружител. В тази 
рамка приложното поле на разпоредбите на предложения член 14 относно 
задълженията за информиране на пътниците се разширява, за да обхване всички 
категории хора с увреждания, а не само незрящите и хората с увредено зрение 
(съответният член 14, параграф 3). 

 
4.6.5 В регламента се посочва, че не може да бъде отказан достъп на борда на пътник поради 

увреждане или намалена подвижност, но в член 4 е предвидено изключение от този 
принцип във връзка с изискванията за сигурност или когато размерите на самолета или 
неговите врати не позволяват качването на борда или превозването на лице с 
увреждане или намалена подвижност. 
Минимално необходимо изискване в тази област би било прилагането на политика на 
прозрачност относно възможностите за достъп на борда на самолетите чрез 
предоставянето на ясна и прозрачна информация в момента на закупуването на билет, 
което не е настоящата практика. 

 
5. Конкретни бележки относно изменените правила 
 
5.1 ЕИСК одобрява принципа на мерките, които трябва да вземат въздушните превозвачи 

при различни обстоятелства, с оглед на това да обезщетяват пътниците при големи 
закъснения, както и да им предоставят по-качествени грижи, премаршрутиране и 
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реорганизиране на полетите им и да увеличават удобството им като цяло, в случай на 
закъснели или пропуснати полети. 

 
5.2 ЕИСК счита, че предложението на Комисията за увеличаване на времевия праг, след 

който пътникът има право на обезщетение, от три на пет часа за всички пътувания в 
рамките на ЕС, не е приемливо. ЕИСК не разбира по какъв начин намаляването на 
прага за получаване на обезщетение би намалило процента на отменените полети, тъй 
като в случай на отмяна въздушните превозвачи така или иначе трябва да изплащат 
обезщетения. 

 
5.3 Разбираемо е, че спрямо пътуванията за/от трети държави трябва да се прилагат 

прагове, които зависят от изминаваното при пътуването разстояние, за да се вземат 
предвид практическите проблеми, с които се сблъскват въздушните превозвачи в 
работата си по отстраняването на причините за закъснения на отдалечени летища. 
Независимо от това ЕИСК счита предложените срокове от девет или 12 часа за твърде 
дълги и счита, че Комисията следва да продължи да полага усилия за намиране на 
стимули за въздушните превозвачи на практика да работят значително под тези 
прагове. Горните срокове за закъснение трябва да се намалят допълнително за хората с 
увреждания или намалена мобилност, за да се вземат предвид специфичните разходи, 
които те заплащат при големи закъснения. ЕИСК счита ефективното и навременно 
прилагане на законодателния пакет „Единно европейско небе II+“ за важен инструмент 
за намаляване на разходите на въздушните превозвачи, благодарение на който те ще 
разполагат с по-голяма гъвкавост да финансират намаляването на праговете. 

 
5.4 ЕИСК одобрява въвеждането на краен срок, както и изискването, съгласно което ако 

въздушният превозвач не може да премаршрутира пътник на свои собствени полети в 
рамките на този срок, то той трябва да вземе под внимание други превозвачи или други 
видове транспорт (в зависимост от наличността на места). Но според Комитета срок от 
12 часа, след изтичането на който да могат да се използват други услуги или 
превозвачи, е твърде дълъг. Освен това пътникът трябва да разполага с правото да 
откаже пътуване с друг вид транспорт (напр. автобус, влак или кораб). С цел възможно 
най-бързо покриване на допълнителните разходи за прехвърлянето на пътници на друг 
превозвач, ЕИСК повторно отправя предложението си за създаване на фонд „споделена 
отговорност“ за репатриране или премаршрутиране на пътници с други превозвачи, в 
тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни. 

 
5.5 ЕИСК счита, че е необходимо по-ясно да се определят отговорностите на летищата да 

съдействат на пътниците в случай на многобройни отмени на полети, причинени от 
неспособността на летищните органи да осигурят необходимите условия за 
безпрепятственото обслужване на полети. 
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5.6 ЕИСК подкрепя втория тест на прилагането на клаузата за „извънредни обстоятелства“, 
посочена в член 1, параграф 4, буква б) от предложението, и препоръчва националните 
правоприлагащи органи (НПО) да осигуряват пълното � прилагане. 

 
5.7 ЕИСК подкрепя предложението за въвеждане на унифициран времеви праг от два часа 

за полети на всички разстояния, който да замени сегашните прагове за предоставяне на 
грижи, които към момента зависят от разстоянието на полета. Това е предимно в 
интерес на пътниците и им осигурява справедливи и комфортни условия по време на 
чакане. 

 
5.8 ЕИСК приветства предложението, което предвижда пътниците, които изпускат 

свързващ полет поради закъснение на предишния им полет, да имат право на грижи и, 
при определени обстоятелства, на обезщетение, тъй като това също подобрява 
положението им. 

 
5.9 Друга стъпка към по-добро гарантиране на правата на пътниците е предложението 

пътници, получили уведомление за реорганизиране на полет по-малко от две седмици 
предварително, да имат подобни права като пътниците на закъснели полети. 

 
5.10 ЕИСК настоятелно препоръчва на Комисията да набележи подходящи мерки за 

подобряване на сътрудничеството между летищата и превозвачите с цел значително да 
се намали времето за чакане на пътниците, когато самолетът им е забавен на пистата. 

 
5.11 ЕИСК призовава Комисията да забрани настоящата практика на въздушните 

превозвачи да отменят обратното пътуване, в случай че пътникът не се е възползвал от 
пътуването на отиване със същия билет8. Комитетът изразява съгласие да се укрепи 
правото на пътниците на информация за проблеми с полетите (веднага след като тази 
информация стане налична), тъй като това ще осигури на пътниците и по-добри 
възможности да планират следващите си действия след като достигнат крайната си 
дестинация. 

 
5.12 ЕИСК разбира необходимостта от ограничаване на периода, през който въздушните 

превозвачи трябва да осигуряват настаняване на пътниците при извънредни 
обстоятелства, и приема предложения лимит от 3 нощувки. Въпреки това Комитетът 
настоятелно препоръчва Комисията да разреши на НПО, да определят ограничение на 
цената на тези нощувки за всяка държава членка. Това ограничение не би трябвало да 
се прилага по отношение на лицата с намалена подвижност. 

 

                                                      
8

  ОВ C 24, 28.1.2012 г., стр. 127. 
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6. Прилагане 
 
6.1 В предложението за изменение на Регламент № 261/2004 се изяснява ролята на НПО, 

като им се възлага отговорността за общото прилагане. За извънсъдебното разглеждане 
на индивидуални жалби ще отговарят органите за разглеждане на жалби (органи за 
алтернативно разрешаване на спорове), както бе предложено на по-ранен етап от 
ЕИСК9. Тези разпоредби дават по-големи правомощия на органите, отговарящи за 
надлежното санкциониране на превозвачите при неспазване на разпоредбите на 
Регламент № 261/2004, и предоставят на пътниците по-надеждно средство да оказват 
натиск за правилното прилагане на техните права. 

 
6.2 Предложението за обмен на информация и координация между отделните НПО, от една 

страна, и между НПО и Комисията, от друга, което ще бъде постигнато посредством 
по-засилени задължения за докладване и официални процедури за координация, ще 
позволи бързо да се реагира при установяване на всякакви видове проблеми по 
отношение на спазването. 

 
7. Определение за „извънредни обстоятелства“ 
 
7.1  ЕИСК одобрява факта, че предложението за регламент: 
 

− се основава на определението за „извънредни обстоятелства“ в съответствие с 
Решението на Съда на ЕС по дело C-549/07 (Wallentin Hermann) и 

− уточнява, че закъснения или отмяна на полети не могат да се разглеждат като 
извънредни обстоятелства, освен в случаите, когато тези обстоятелства: 

1. по своя характер или произход не са присъщи на нормалното упражняване на 
дейността на засегнатия въздушен превозвач (член 1, параграф 1, буква д), 

2. се намират извън ефективния му контрол (член 1, параграф 1, буква д), и 
3. ако отмяната на полет, промяната на разписанието или закъснението не са 

могли да бъдат избегнати, дори да са били взети всички необходими мерки 
(член 1, параграф 4, буква б) и член 1, параграф 5, подпараграф 4). 

 
Тези уточнения ще са от полза както за пътниците, за да могат да оценят своите права в 
тази област, така и за въздушните превозвачи за определяне на техните произтичащи от 
това задължения. 

 
7.2 Освен това предложеният неизчерпателен списък на обстоятелства, които трябва да се 

разглеждат като извънредни, и на обстоятелства, които не трябва да се разглеждат като 
извънредни (изложени в Приложение 1 към предложението за регламент), ще спомогне 
да се намали рискът от ненужни спорове между пътници и въздушни превозвачи. 

 

                                                      
9

  ОВ C 24, 28.1.2012 г., стр. 130. 
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7.3 Ето защо ЕИСК счита, че в предложението за регламент би трябвало ясно да се заяви, 
че винаги, когато става въпрос за „извънредни обстоятелства“, ще трябва да се 
преценява дали те действително отговарят на тези три условия, което невинаги ще бъде 
непременно така при някои от обстоятелствата, изброени в Приложение 1 (напр. 
рискове по отношение на здравето или безопасността, метеорологични условия или 
трудови спорове). 

 
Брюксел, 11 юли 2013 г. 
 

Председател  
на  

Европейския икономически и социален 
комитет  

  
  
  
  

Henri Malosse 

 

 
* 
 

*          * 
 
NB: Следва приложение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
към 

СТАНОВИЩЕТО 
на Европейския икономически и социален комитет 

 
Следните изменения, получили поне една четвърт от подадените гласове, бяха отхвърлени по 
време на разискванията: 
 
Нов параграф 4.1.3 (Изменение 7) 
 

ЕИСК изразява съжаление, че с предложението се нарушава съществуващото 
равновесие между всички интереси, като се облагодетелства защитата на правата 
на превозвачите за сметка на правата на пътниците. 

 
Резултат от гласуването: 
 
Гласували „за“: 52 
Гласували „против“: 70 
Въздържали се от гласуване:  14 
 
Параграф 5.3 (Изменение 11) 
 
Изменя се, както следва: 

 
РНеразбираемо е, че спрямо пътуванията за/от трети държави трябва да се 
прилагат прагове, които зависят от разстоянието на пътуването, за да се вземат 
предвид практическите проблеми, с които се сблъскват въздушните превозвачи, 
когато поемат последствията от причините за закъснения на отдалечени летища. 
Независимо от това ЕИСК счита предложените срокове от девет или 12 часа за 
твърде дълги и счита, че Комисията следва да запази настоящия срок от три часа за 
всички възможни случаипродължи да полага усилия за намиране на стимули за 
въздушните превозвачи да работят значително под тези прагове. Горните срокове за 
закъснение трябва да се намалят допълнително за хората с увреждания или намалена 
мобилност, за да се вземат предвид специфичните разходи, които те заплащат при 
дълги закъснения. ЕИСК счита за ефективно и навременно прилагането на практика 
на законодателния пакет „Единно европейско небе II+“, който е важен инструмент 
за намаляване на разходите на въздушните превозвачи, благодарение на който те ще 
разполагат с по-голяма гъвкавост да финансират намаляването на праговете. 

 
Резултат от гласуването: 
 
Гласували „за“: 50 
Гласували „против“: 81 
Въздържали се от гласуване: 12 
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Параграф 5.12 (Изменение 12) 
 
Изменя се, както следва: 
 

ЕИСК изразява съжаление от факта, че новото предложение отслабва сега 
действащия регламент, който гарантира, че в случай на проблеми с полетите, за 
пътниците се полагат грижи докато изчакват и по този начин то отново се 
отклонява от решение на Съда на Европейския съюз относно правото на настаняване 
(дело Denise McDonagh срещу Ryanair, 31 януари 2013 г.). ЕИСК счита, че правото на 
настаняване е оправдано, още повече в ситуации, които продължават дълго и в които 
пътниците са особено уязвими; освен това въздушният транспорт, за разлика от 
други видове транспорт, предполага най-вече дълги разстояния и в много случаи 
пътниците, засегнати от проблемите, са далеч от домовете си и често именно 
дългите разстояния не позволяват на пътниците да намерят алтернативни начини да 
се придвижат до крайната си дестинация. разбира необходимостта от ограничаване 
на периода, през който въздушните превозвачи трябва да осигуряват настаняване на 
пътниците при извънредни обстоятелства, и приема предложения лимит от 3 
нощувки10. Въпреки това Комитетът настоятелно препоръчва Комисията да разреши 
на НПО да определят ограничение за цената за тези нощувки за отделните държави 
членки. Това ограничение не би трябвало да се прилага по отношение на лицата с 
намалена подвижност. 

 
Резултат от гласуването: 
 
Гласували „за“: 56 
Гласували „против“: 78 
Въздържали се от гласуване: 7 
 

_____________ 

                                                      
 Член 8, параграф 9 от предложението – член 9 от изменения Регламент (ЕО) № 261/2004. 


