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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie odszkodowania dla 
pasażerów w przypadku upadłości linii lotniczych 

(2010/C 285 E/04) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając pytanie do Komisji w sprawie odszkodowania dla pasażerów w przypadku upadłości linii 
lotniczych z dnia 15 października 2009 r. (O-0089/09 – B7-0210/2009), 

— uwzględniając dyrektywę Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych 
podróży, wakacji i wycieczek ( 1 ), 

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 z dnia 9 października 1997 r. w sprawie odpo
wiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną ( 2 ), 

— uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 785/2004 z dnia 21 kwietnia 
2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych 
i operatorów statków powietrznych ( 3 ), 

— uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004 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 ( 4 ), 

— uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 
2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty ( 5 ), 

— uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że dyrektywa Rady 90/314/EWG (dyrektywa w sprawie pakietu podróżnego) reguluje 
aspekty związane z zorganizowanymi wyjazdami wakacyjnymi i przewiduje odpowiednie odszkodo
wanie oraz sprowadzenie turystów do kraju w razie upadłości organizatorów takich wyjazdów, 

B. mając na uwadze, że rozporządzenie (WE) nr 2027/97 określa charakter odpowiedzialności przewoź
ników lotniczych w razie wypadku i kwestie odszkodowania dla pasażerów, 

C. mając na uwadze, że rozporządzenie (WE) nr 785/2004 określa wymogi w zakresie ubezpieczenia, jakie 
muszą spełniać przewoźnicy lotniczy i operatorzy statków powietrznych,
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D. mając na uwadze, że rozporządzenie (WE) nr 261/2004 przewiduje odszkodowanie i pomoc dla 
pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania bądź dużego opóźnienia lotów, 

E. mając na uwadze, że rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 ustanawia rygorystyczne zasady finansowe dla 
operatorów statków powietrznych, 

F. mając na uwadze, że w ostatniej dekadzie znacznie wzrosła liczba stosunkowo małych tanich linii 
lotniczych latających do znanych celów podróży wakacyjnych, a także liczba przewożonych przez 
nie pasażerów, 

G. mając na uwadze, że w ciągu ostatnich dziewięciu lat w sektorze lotnictwa ogłoszono 77 upadłości, 
które w niektórych przypadkach doprowadziły do tego, że tysiące pasażerów utknęło w miejscu doce
lowym bez możliwości skorzystania z biletu powrotnego, 

1. zauważa, że Komisja prowadziła szeroko zakrojone konsultacje z zainteresowanymi stronami na temat 
upadłości linii lotniczych; 

2. przypomina, że Komisja przeprowadziła poważną analizę problemów związanych z upadłością linii 
lotniczych i jej wpływu na pasażerów oraz przekazała jej wyniki Parlamentowi w lutym 2009 r.; 

3. zwraca uwagę na wyniki tej analizy oraz szereg możliwości zbadanych w jej ramach; 

4. w związku z tym przypomina, że istnieje szereg możliwych działań, jakie mogłaby podjąć Komisja 
w celu poprawy sytuacji pasażerów bankrutujących linii lotniczych, np. obowiązkowe ubezpieczenia prze
woźników, dobrowolne zawarcie ubezpieczenia przez pasażerów, do którego zaproponowania byłyby 
zobowiązane linie lotnicze oraz ustanowienie funduszu gwarancyjnego; 

5. wzywa Komisję do zbadania możliwości opracowania wniosku legislacyjnego, którego konkretnym 
celem byłoby zapewnienie odszkodowania pasażerom bankrutujących linii lotniczych i który zawierałby 
postanowienia finansowe i administracyjne, w tym zasadę zbiorowej odpowiedzialności, zgodnie z którą 
wszystkie linie lotnicze lecące tą samą trasą i posiadające wolne miejsca byłyby zobowiązane zapewnić 
sprowadzenie do kraju pasażerów, którzy utknęli na obcym lotnisku wskutek upadłości linii lotniczych, 
i przedłożenia takiego wniosku legislacyjnego – jeżeli uzna to za stosowne – do dnia 1 lipca 2010 r.; 
zwraca się do Komisji, aby podczas rewizji dyrektywy 90/314/EWG w sprawie zorganizowanych podróży 
przedstawiła propozycję jej uzupełnienia o przepisy dotyczące sprowadzenia do kraju pasażerów lub zmiany 
trasy ich przelotu; 

6. wzywa Komisję do rozważenia możliwości rozszerzenia takich środków na linie lotnicze, które 
zaprzestały działalności i naraziły pasażerów na niedogodności podobne do spowodowanych przez bankru
tujące linie lotnicze; 

7. wzywa Komisję do zbadania możliwości szybkiego wydania przez krajowe organy regulacyjne zezwo
lenia na przywrócenie do ruchu skonfiskowanych samolotów, tak aby można było ich użyć do sprowa
dzenia do kraju pasażerów, którzy utknęli na obcym lotnisku; 

8. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz 
rządom i parlamentom państw członkowskich.

PL 21.10.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 285 E/43 

Środa, 25 listopada 2009 r.


