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Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 31 stycznia 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Dublin Metropolitan District Court — 

Irlandia) — Denise McDonagh przeciwko Ryanair Ltd 

(Sprawa C-12/11) ( 1 ) 

(Transport lotniczy — Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 — 
Pojęcie „nadzwyczajne okoliczności” — Obowiązek zapew
nienia pasażerom pomocy w razie odwołania lotu z powodu 
„nadzwyczajnych okoliczności” — Wybuch wulkanu 
powodujący zamknięcie przestrzeni powietrznej — Wybuch 

islandzkiego wulkanu Eyjafjallajökull) 

(2013/C 86/02) 

Język postępowania: angielski 

Sąd odsyłający 

Dublin Metropolitan District Court 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Denise McDonagh 

Strona pozwana: Ryanair Ltd 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Dublin Metropolitan District Court — Wykładnia i ważność 
art. 5 i 9 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego 
wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w 
przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub 
dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) 
nr 295/91 (Dz.U. L 46, s. 1) — Pojęcie „nadzwyczajne okolicz
ności” w rozumieniu rozporządzenia — Zakres — Odwołanie 
lotu z powodu zamknięcia europejskiej przestrzeni powietrznej 
wskutek erupcji islandzkiego wulkanu Eyjafjallajökull 

Sentencja 

1) Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Euro
pejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego 
wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przy
padku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego 
opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, 
należy interpretować w ten sposób, iż okoliczności takie jak 
zamknięcie części europejskiej przestrzeni powietrznej wskutek 
wybuchu wulkanu Eyjafjallajökull stanowią „nadzwyczajne okolicz
ności” w rozumieniu omawianego rozporządzenia, które nie zwal

niają przewoźników lotniczych z obowiązku zapewnienia opieki, o 
której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) i w art. 9 rozporządzenia nr 
261/2004. 

2) Artykuły 5 ust. 1 lit. b) i art. 9 rozporządzenia nr 261/2004 
należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku odwołania lotu 
z powodu „nadzwyczajnych okoliczności”, trwających tak długo, jak 
okoliczności będące przedmiotem sporu w postępowaniu głównym, 
obowiązek zapewnienia pasażerom linii lotniczych opieki ustano
wiony w omawianych przepisach musi zostać spełniony, i nie 
wywiera to wpływu na ważność tych przepisów. 

Pasażer linii lotniczej może jednak uzyskać z tytułu odszkodowania 
za niedotrzymanie przez przewoźnika lotniczego obowiązku zapew
nienia opieki, o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) i w art. 9 
rozporządzenia nr 261/2004, jedynie zwrot kwot, które w świetle 
okoliczności danego przypadku były niezbędne, odpowiednie i 
rozsądne w celu zaradzenia brakowi opieki niezapewnionej temu 
pasażerowi przez przewoźnika lotniczego, czego ocena należy do 
sądu krajowego. 

( 1 ) Dz.U. C 80 z 12.3.2011. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 31 stycznia 2013 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Grondwettelijk Hof — Belgia) — Belgische 

Petroleum Unie VZW i in. przeciwko Belgische Staat 

(Sprawa C-26/11) ( 1 ) 

(Dyrektywa 98/70/WE — Jakość benzyny i oleju napędowego 
— Artykuły 3-5 — Specyfikacje środowiskowe dla paliw — 
Dyrektywa 98/34/WE — Procedura udzielania informacji w 
zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczą
cych usług społeczeństwa informacyjnego — Artykuły 1 i 8 
— Pojęcie „przepisu technicznego” — Obowiązek przekazy
wania projektów przepisów technicznych — Przepisy krajowe 
nakładające na wprowadzające do obrotu benzynę lub 
olej napędowy spółki przemysłu naftowego obowiązek 
wprowadzenia do obrotu w tym samym roku kalendarzowym 

również pewnej ilości biopaliw) 

(2013/C 86/03) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd odsyłający 

Grondwettelijk Hof

PL C 86/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.3.2013


	Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 31 stycznia 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dublin Metropolitan District Court — Irlandia) — Denise McDonagh przeciwko Ryanair Ltd  (Sprawa C-12/11)
	Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 31 stycznia 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Grondwettelijk Hof — Belgia) — Belgische Petroleum Unie VZW i in. przeciwko Belgische Staat  (Sprawa C-26/11)

