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Zdaniem rzecznika generalnego Priita Pikamäe zwykłe przekierowanie lotu na 
lotnisko awaryjne, znajdujące się w pobliżu pierwotnie planowanego lotniska, nie 

skutkuje powstaniem prawa do zryczałtowanego odszkodowania 

Linie lotnicze są jednak zobowiązane do zaoferowania, z własnej inicjatywy, pokrycia kosztów 
transferu na pierwotnie planowane lotnisko lub do innego pobliskiego miejsca uzgodnionego 

z danym pasażerem 

Pasażer Austrian Airlines domaga się od tych linii lotniczych zryczałtowanego odszkodowania 
w wysokości 250 EUR, w związku z tym, że jego lot z Wiednia do Berlina został przekierowany na 
lotnisko Berlin Schönefeld, gdyż ze względu na opóźnienie przekroczył obowiązującą na lotnisku 
pierwotnie planowanego miejsca docelowego godzinę zakazu lotów nocnych (Berlin Tegel). 
Lądowanie w Berlin Schönefeld odbyło się 58 minut później, niż pierwotnie planowano w Berlin 
Tegel. Ponadto Berlin Schönefeld znajduje się w odległości 24 kilometrów, czyli 41 minut, od domu 
pasażera, natomiast odległość między Berlin Tegel a jego domem wynosi 8 kilometrów, czyli 15 
minut. Austrian Airlines nie zaoferowały pasażerom alternatywnego przewozu z Berlin Schönefeld 
do Berlin Tegel. 

Austrian Airlines odmówiły zapłaty odszkodowania żądanego przez pasażera podnosząc, że dotarł 
on do swojego miejsca docelowego, Berlina, z opóźnieniem wynoszącym jedynie 58 minut, i że 
mógł on bez trudu dotrzeć do miejsca swojego zamieszkania przy skorzystaniu z dodatkowego 
środka transportu z lotniska awaryjnego.  

Landesgericht Korneuburg (sąd krajowy w Korneuburgu, Austria), do którego wniesiono sprawę, 
zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z szeregiem pytań dotyczących wykładni rozporządzenia 
nr 261/20041. 

W przedłożonej dzisiaj opinii dotyczącej części tych pytań rzecznik generalny Priit Pikamäe 
zaproponował, aby Trybunał orzekł, że lądowanie na lotnisku innym od lotniska, do którego 
dokonana została rezerwacja, znajdującym się w tej samej miejscowości, w tym samym 
mieście lub w tym samym regionie, nie prowadzi do powstania po stronie pasażera prawa 
do odszkodowania z tytułu odwołania lotu. Prawodawca Unii nie uznał bowiem tego przypadku 
za odwołanie. Prawo do odszkodowania powstaje wyłącznie wtedy, gdy z powodu tego 
przekierowania pasażer dociera na lotnisko, do którego została dokonana rezerwacja, lub 
do innego pobliskiego miejsca uzgodnionego z przewoźnikiem lotniczym, z opóźnieniem 
wynoszącym lub przekraczającym trzy godziny.  

W tych ramach linie lotnicze są zobowiązane zaproponować pasażerowi z własnej 
inicjatywy pokrycie kosztów transportu do lotniska, do którego została dokonana 
rezerwacja lub do innego pobliskiego miejsca uzgodnionego z pasażerem. Rozporządzenie 
w sprawie praw pasażerów lotniczych przewiduje bowiem w sposób wyraźny takie pokrycie 

                                                 
1 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. 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 (Dz.U. 2004, L 46, s. 1). Zgodnie z tym rozporządzeniem, 
w przypadku krótkoterminowego odwołania lub dużego opóźnienia (trzy godziny lub więcej) lotu pasażer ma co do 
zasady prawo do zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 250, 400 lub 600 EUR, w zależności od odległości, jaką 
musiałby przebyć, gdyby lot został wykonany.  
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kosztów, a pasażer, który znalazł się na lotnisku innym, niż pierwotnie planowane, jest w sytuacji, 
w której potrzebuje pomocy.  

Zdaniem rzecznika generalnego, naruszenie obowiązku pokrycia kosztów transportu 
pasażerów pomiędzy lotniskiem przylotu a lotniskiem, do którego została dokonana 
rezerwacja (lub pobliskim miejscem uzgodnionym z pasażerem) nie prowadzi do przyznania 
pasażerowi prawa do zryczałtowanego odszkodowania, jak w przypadku odwołania lub opóźnienia 
lotu wynoszącego trzy godziny lub więcej. Powoduje ono natomiast powstanie, po stronie 
pasażera, prawa do uzyskania zwrotu kwot, które w świetle okoliczności danego przypadku 
były niezbędne, odpowiednie i rozsądne w celu zaradzenia uchybieniom linii lotniczych.  

 

UWAGA: Opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości. Zadanie rzeczników 
generalnych polega na przedkładaniu Trybunałowi, przy zachowaniu całkowitej niezależności, propozycji 
rozstrzygnięć prawnych w sprawach, które rozpatrują. Sędziowie Trybunału rozpoczynają właśnie obrady 
w tej sprawie. Wyrok zostanie wydany w terminie późniejszym. 
 
UWAGA: Odesłanie prejudycjalne pozwala sądom państw członkowskich, w ramach rozpatrywanego przez 
nie sporu, zwrócić się do Trybunału z pytaniem o wykładnię prawa Unii lub o ocenę ważności aktu Unii. 
Trybunał nie rozpoznaje sporu krajowego. Do sądu krajowego należy rozstrzygnięcie sprawy zgodnie 
z orzeczeniem Trybunału. Orzeczenie to wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które spotkają się 
z podobnym problemem. 

 

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości. 

Pełny tekst opinii jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu przedłożenia.  

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca  (+352) 4303 2793 

Nagranie wideo z przedstawienia opinii jest dostępne przez „Europe by Satellite”  (+32) 22964106 
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